
       Naast economische efficiëntie zou gesproken kunnen worden over politieke33

efficiëntie. Bij de economische efficiëntie gaat het om de verhouding tussen de (in geld
uitgedrukte) produktiemiddelen (inputs) en de daarmee gerealiseerde produkten (outputs).
Voor het begrip politieke efficiëntie wordt hier geen eenduidige definitie gehanteerd. Het
zou kunnen gaan om bijvoorbeeld de relatie tussen de hoeveelheid aandacht voor bepaalde
problemen (verbaal-symbolisch en financieel, inclusief de in verband hiermee te nemen
beslissingen) en de ermee bereikte "stemmenopbrengst" bij verkiezingen, of de verhouding
tussen de totale hoeveelheid werktijd die een politicus beschikbaar heeft en het aantal
arbeidsuren dat hij kan besteden aan belangrijk geachte beslissingsprocessen (in plaats van
aan bijvoorbeeld het nemen van gedetailleerde uitvoeringsbeslissingen). Politieke bestuur-
ders zouden behalve voor de economische efficiëntie van door hen bestuurde organisaties,
ook veel aandacht kunnen hebben voor de politieke efficiëntie. In deze studie wordt met
het begrip efficiëntie in het algemeen de economische efficiëntie bedoeld.

       Er zou gediscussieerd kunnen worden over de vraag, in hoeverre de interne en34

externe verzelfstandigingen zoals die zich in de afgelopen jaren in Nederland hebben
voorgedaan, gezien moeten worden als een wezenlijke wijziging in de instituties. Onder
meer de schaal waarop verzelfstandigingen plaatsvinden, het soort activiteiten dat wordt
verzelfstandigd, de gevolgen van de verzelfstandiging voor de arbeidsvoorwaarden en
bedrijfsvoering van de verzelfstandigde organisatie en de invloed van de verzelfstandiging
op de werking van "de markt", kunnen in dit verband van belang zijn. De verzelfstandi-
ging van overheidsorganisaties in Nederland lijkt bijvoorbeeld (veel) minder ver te reiken,
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III. Neo-institutionele economie en verzelfstandiging van overheidsorgani-
saties: de ontwikkeling van een theoretisch raamwerk

III.1 Inleiding
 
In hoofdstuk II werd vastgesteld, dat zich onder meer in Nederland sinds het
begin van de jaren tachtig allerlei vormen van verzelfstandiging van overheids-
organisaties hebben voorgedaan. Verhoging van de efficiëntie werd daarbij
regelmatig genoemd als een belangrijk argument voor interne en externe verzelf-
standiging. Het is dan ook interessant om na te gaan, of en zo ja, welke onder-
bouwing de economische theorie kan bieden aan bepaalde veranderingen in de
organisatiestructuur, zoals verschillende vormen van verzelfstandiging.
  De neo-institutionele economie richt zich op de vraag, welke organisatievormen
in een bepaalde situatie optimaal zijn, dat wil zeggen welke organisatievormen
leiden tot maximale economische efficiëntie.  De neo-institutionele economie be-33

trekt de regel- en vormgeving van de samenleving nadrukkelijk in de beschou-
wing. Nagegaan wordt op welke wijze de regel- en vormgeving en het econo-
misch functioneren elkaar wederzijds beïnvloeden. Verzelfstandiging kan worden
gezien als een verandering van de regel-en vormgeving waarmee een organisatie
wordt geconfronteerd. Daarom zouden met name neo-institutionele theorieën inte-
ressante gezichtspunten kunnen bieden, als het gaat om verzelfstandiging van
overheidsorganisaties.34



dan de grootschalige privatisering van overheidsbedrijven, die na 1989 in Oost-Europa op
gang kwam (zie in dit verband bijvoorbeeld Kornai, 1992; Targetti, 1992; Culpan, 1995).
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  De neo-institutionele economie wijkt in enkele opzichten duidelijk af van de
neoklassieke economie. Zo wordt in de neo-institutionele economie niet uitgegaan
van individuen die kosteloos beschikken over volledige informatie over alle
denkbare handelingsmogelijkheden en van individuen die volledig te goeder
trouw streven naar maximalisatie van hun nut.
  Bovendien is de neoklassieke economie vooral geïnteresseerd in markten,
waarop produkten en produktiemiddelen worden aangeboden en gevraagd, en in
de wijze van prijsvorming op die markten (zie onder meer Nelson en Winter,
1974, pp. 886-894; Ferguson en Ferguson, 1994, pp. 13-37; Kuipers c.s., 1994,
pp. 100-103; Rowlinson, 1997, pp. 13-15). De neo-institutionele economie
besteedt daarentegen veel aandacht aan de interne organisatie van ondernemingen
(of andere organisatievormen) en aan de gevolgen die instituties - zoals belangen-
groepen, regelgeving, organisatievormen en maatschappelijke normen -kunnen
hebben op het beleid en het handelen van individuen en organisaties en daarmee
op de economische efficiëntie. Daarbij wordt ingegaan op de vraag, waarom en
wanneer instituties en organisatievormen veranderen. De neo-institutionele
economie kan dan ook worden gezien als een belangrijke stroming in de organisa-
tie-economie (zie ook Douma en Schreuder, 1992; Milgrom en Roberts, 1992 en
Hendrikse, 1993).
  Dunleavy geeft aan dat de neo-institutionele (bureaucratie-)theorieën dikwijls
nauw verbonden zijn met politieke stromingen die hij aanduidt als "new right"
("nieuw rechts"). Dergelijke politieke stromingen behelzen volgens hem een
combinatie van economisch neo-liberalisme en maatschappelijk conservatisme.
Dunleavy ziet onder meer de voormalige Amerikaanse president Reagan en de
voormalige Britse premier Thatcher als belangrijke vertegenwoordigers hiervan.
Mede door deze "politieke situering" deed zich in de praktijk van de afgelopen
vijftien jaren een ontwikkeling voor, waarbij de neo-institutionele economie fun-
geerde als theoretische basis voor bijvoorbeeld privatisering en deregulering
(Dunleavy, 1992, pp. 4-6 en pp. 225-231).
  In de politieke praktijk is de neo-institutionele theorie wellicht sterk verbonden
geraakt met verschijnselen als een "terugtredende overheid" en het "in sterkere
mate ondergaan van de werking van de markt". Daarnaast kan bijvoorbeeld de in
de jaren zestig en zeventig opgetreden groei in takenpakket, omvang en complexi-
teit van de overheidssector - en een mede daardoor mogelijk minder efficiënt
functioneren ervan -, van belang zijn geweest bij het streven organisatieverande-
ringen door te voeren (zie ook Meijerink, 1994, p. 23). In het kader van de
voorliggende studie is het van belang, eerst inzicht te krijgen in de betekenis die
de neo-institutionele economische theorie kan hebben als het gaat om bijvoorbeeld
de verandering van organisatiestructuren - in het bijzonder verzelfstandiging van
overheidsorganisaties - en het vergroten van de economische efficiëntie. Daarom



       In het "working-paper" Neo-institutionele economie en verzelfstandiging van35

overheidsorganisaties - een theoretische verkenning (Ter Bogt, 1994a), is voor elk van de
hier behandelde theorieën ook grafisch weergegeven, welke relatie bestaat tussen de
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komen in dit hoofdstuk verschillende onderdelen van de neo-institutionele
economische theorie aan de orde. Het gaat daarbij vooral om het geven van een
schets van de inhoud van de theorie en niet zozeer om een kritische analyse ervan.
Tevens wordt beknopt ingegaan op enkele overeenkomsten en verschillen, die
bestaan tussen de verschillende aan de orde gestelde theorieën en auteurs.
  Op basis van de in dit hoofdstuk aan de orde gestelde theorieën, worden uitein-
delijk stellingen en hypothesen geformuleerd omtrent de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties (zie ook Ter Bogt, 1994b). Daarbij wordt in de eerste plaats
gebruik gemaakt van elementen van de economische theorie van de eigendoms-
rechten, de transactiekostentheorie (en de nauw ermee verbonden informatie-
economie) en de agentschapstheorie. Deze theorieën kunnen wellicht worden
beschouwd als de basis van de neo-institutionele economie. Daarnaast komen in
de stellingen en hypothesen elementen van theorieën naar voren, die misschien
niet behoren tot de basis van de neo-institutionele theorie, maar er wel goed bij
aansluiten.
  Deze min of meer afgeleide theorieën, waarin diverse elementen van de "basis-
theorieën" naar voren komen, zijn vooral van belang met het oog op de toepas-
sing van de neo-institutionele economie op het vraagstuk van de verzelfstandiging
van overheidsorganisaties. Het betreft hier de bureaucratietheorie van Niskanen,
de theorieën van North over de ontwikkeling van staatsvormen en politicologisch
getinte theorieën van Wilson. Dergelijke theorieën zijn toegevoegd, om te komen
tot een theoretisch raamwerk dat enigszins recht zou kunnen doen aan de factoren
die een rol spelen bij de sturing van overheidsorganisaties. In dit verband is onder
meer belangrijk dat andere aspecten dan economische efficiëntie een hoofdrol
kunnen spelen bij de sturing van overheidsorganisaties.
  De hier genoemde (economische) theorieën zijn in eerste instantie niet ontwik-
keld met het oog op verzelfstandiging van overheidsorganisaties; daarnaast tonen
ze soms onderlinge verschillen in inzichten. Toch kunnen er aanwijzingen aan
worden ontleend, die van belang zijn met het oog op het vraagstuk van de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  De aard van de probleemstelling in deze studie brengt met zich mee, dat in het
navolgende ten aanzien van de diverse theorieën en auteurs een selectieve, zo niet
eclectische benadering wordt gevolgd. Vooral die onderdelen van theorieën
komen aan de orde, die van belang kunnen zijn met het oog op het vraagstuk van
de verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  In paragraaf III.2 volgt een korte weergave van de inhoud van enkele theorieën.
Daarbij wordt steeds aangegeven, welke betekenis een bepaalde theorie zou
kunnen hebben voor de verklaring van de verzelfstandiging van overheidsorga-
nisaties.  Vervolgens wordt in paragraaf III.3 ingegaan op enkele gemeen35



specifieke aspecten van een theorie en de verzelfstandiging van overheidsorganisaties.

       De inhoud van deze paragraaf komt voor een aanzienlijk deel overeen met een in36

1994 in Beleidswetenschap verschenen artikel (zie Ter Bogt, 1994b).

       Voor een uitvoerige beschrijving van de diverse theorieën en de nuances erin, wordt37

verwezen naar de in de tekst aangehaalde literatuur (zie ook Ter Bogt, 1994a). Zie
bijvoorbeeld ook Knudsen (1993, pp. 270-271 en 279-295) en Rowlinson (1997, pp. 24-
45) voor een globale schets van uiteenlopende neo-institutionele theorieën.

46

schappelijke aspecten in de diverse neo-institutioneel economische theorieën.
Paragraaf III.4 is gewijd aan enkele problemen, die zich in de praktijk kunnen
voordoen rond de meetbaarheid van de kostenbegrippen in de neo-institutionele
theorie.
  In paragraaf III.5 worden op basis van de beschouwde neo-institutioneel econo-
mische theorieën diverse stellingen en hypothesen geformuleerd omtrent de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Deze stellingen en hypothesen bieden
geen eenduidig en consistent theoretisch kader voor verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. Maar door na te gaan welke steun er in de praktijk voor
bestaat, kan wellicht een nader beeld worden verkregen van de factoren die bij
verzelfstandiging een rol spelen. Dat zou kunnen bijdragen aan de uiteindelijke
ontwikkeling van een meer consistent theoretisch kader voor verzelfstandiging
van overheidsorganisaties (zie ook hoofdstuk X).

III.2 Schets van diverse neo-institutionele economische theorieën en enkele
specifieke aspecten ervan

III.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de inhoud van verschillende neo-institutio-
nele economische theorieën.  In de navolgende subparagrafen wordt eerst in36

enkele hoofdlijnen de inhoud van een theorie geschetst. Het gaat er hierbij slechts
om een globaal beeld te geven van de kern van een theorie.  Tevens wordt in37

elke subparagraaf ingegaan op specifieke aspecten van de desbetreffende theorie
die van belang kunnen zijn als het gaat om verzelfstandiging van overheidsor-
ganisaties.  

III.2.2 De theorie van de eigendomsrechten

Een algemene basis voor de neo-institutionele economie wordt gelegd door de
economische theorie van de eigendomsrechten ("theory of property rights"). De
eigendomsrechten in een samenleving vormen een belangrijk institutioneel kader,



       Hier kan erop worden gewezen dat, eenvoudig gezegd, in de meer traditionele "law38

and economics"-benaderingen veelal wordt uitgegaan van vaststaande regelgeving en
evenwichtssituaties, op basis waarvan vervolgens een bepaald economisch aspect (zoals
winst, of kosten) geoptimaliseerd kan worden. In werkelijkheid treden hier diverse
complicaties op. Zo doen zich vanwege allerlei invloeden voortdurend veranderingen voor
in de regelgeving en is er veelal geen sprake van evenwichtssituaties, aldus Schmidtchen
(1993, pp. 63-74).
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waarbinnen het economisch handelen zich afspeelt. Economische eigendomsrech-
ten hebben betrekking op het gebruik van goederen.
  Eigendomsrechten kunnen worden gezien als de formeel - bijvoorbeeld via
regels en wetten - bekrachtigde gedragsrelaties tussen personen, die voortvloeien
uit het bestaan van goederen. Aan elk goed is een "bundel eigendomsrechten" ver-
bonden, waarbij het kan gaan om zowel materiële als immateriële zaken (Furu-
botn en Pejovich, 1974, p. 3). Ten aanzien van een identiek goed kunnen bijvoor-
beeld verschillen bestaan in de gebruiksrechten (zoals uitsluitend recht op gebruik
of ook recht op de opbrengst, dat wil zeggen vruchtgebruik). In de economische
theorie van de eigendomsrechten omvat het begrip eigendomsrecht alle juridische
regelingen, die randvoorwaarden stellen aan economische activiteiten (Künneke,
1991, pp. 52-54). In deze zin kan verzelfstandiging van een overheidsorganisatie
dus ook een verandering betekenen in de economische eigendomsrechten.
  Rechten zijn van belang, omdat ze aangeven van welke verwachtingen iemand
redelijkerwijs kan uitgaan in zijn handelen met anderen (Demsetz, 1967, p. 31).38

Niet iedereen heeft dezelfde eigendomsrechten ten aanzien van een bepaald goed.
Als iemand het exclusieve recht heeft een bepaald goed te produceren, betekent
dit dat hij ervan mag uitgaan, dat andere producenten zich niet bezighouden met
de produktie van dat goed.
  Het ontstaan van eigendomsrechten en de concrete invulling ervan, hangen
samen met de economische waarde die aan een bepaald goed wordt toegekend.
Die waarde kan in de loop van de tijd veranderen. Een verandering in wettelijke
regelingen op het gebied van eigendomsrechten, is veelal een voortvloeisel van
maatschappelijke en economische ontwikkelingen (zie ook Libecap, 1989, pp. 16-
19). Een verandering in eigendomsrechten, zoals verzelfstandiging, kan evenwel
ook weer van invloed zijn op de economische ontwikkeling van de samenleving
(Eggertsson, 1990, p. 40).
  Volgens de theorie van de eigendomsrechten zal in het algemeen particuliere
eigendom van goederen leiden tot het meest efficiënte gebruik ervan. Een particu-
lier die de winst van zijn handelen zelf ontvangt, is volgens de theorie namelijk
bereid te investeren in het goed en bij het gebruik ervan rekening te houden met
de toekomstige waarde. Het feit dat bestuurders en werknemers van overheidsor-
ganisaties zich de "winst" van hun inspanning niet mogen toeëigenen, zou dus
kunnen leiden tot een minder grote werkinspanning en minder efficiënt werken
(zie McKean, 1972, pp. 179-186 en Demsetz, 1967, p. 39).
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  In het algemeen wordt er in de economische theorie van de eigendomsrechten
van uitgegaan, dat (veranderingen in) de eigendomsrechten gebaseerd zijn op
economische motieven. Sommige theoretici geven evenwel aan dat, naast een
streven naar efficiëntie, bijvoorbeeld ook maatschappelijke normen, individuele
voorkeuren of politieke motieven een rol kunnen spelen (Demsetz, 1967, p. 34;
De Alessi, 1980, p. 5; zie ook Schmidtchen, 1993, p. 81).
  De theorie van de eigendomsrechten kan in belangrijke mate worden gezien als
een theorie die ingaat op de vraag, welke invloed de positie van eigenaar of niet-
eigenaar heeft op het gedrag dat ten aanzien van een bepaald goed aan de dag
wordt gelegd. Wat dit aspect betreft is de theorie van de eigendomsrechten
verwant aan de agentschapstheorie, die later aan de orde komt.
  Twee specifieke punten waaraan in de theorie van de eigendomsrechten aandacht
wordt besteed, zijn de "externe effecten" en de "collectieve goederen".
  Externe effecten zijn de voor- en nadelen van economische handelingen die
toevallen aan anderen dan degene die verantwoordelijk is voor de handeling. Deze
ander ontvangt of betaalt daarvoor geen prijs. Zolang er niets is geregeld omtrent
het externe effect, wordt er bij de bepaling van de prijs van een goed dan ook
geen rekening mee gehouden door de handelende persoon. In principe kan voor
externe effecten een regeling worden getroffen door middel van afzonderlijke
"contracten" tussen de veroorzaker van het effect en degene die de gevolgen
ervan ondervindt. Soms is dat echter moeilijk en inefficiënt, bijvoorbeeld als er
zeer veel personen bij betrokken zijn waarmee allemaal afzonderlijke contracten
zouden moeten worden afgesloten. In zo'n geval kan het efficiënter zijn dat de
overheid regels uitvaardigt die de externe effecten reguleren. Ook kan "de
politiek" het risico willen uitsluiten, dat door particulieren onvoldoende aandacht
wordt besteed aan positief of negatief gewaardeerde externe effecten (zie onder
meer Coase, 1960, pp. 15-19; Cheung, 1970, pp. 27-30; Dahlman, 1979, pp.
141-156; Cooter en Ulen, 1988, pp. 169-171; Ferguson en Ferguson, 1994, pp.
142-144; Papandreou, 1994, pp. 13-68 en 278-281).
  Collectieve goederen zijn goederen die voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht
de financiële bijdragen die worden geleverd. Bovendien leidt consumptie door de
ene persoon er niet toe, dat anderen minder gebruik kunnen maken van het goed.
Omdat praktisch gesproken het gebruik van zo'n collectief goed niet individueel
is toe te delen, is het ook (vrijwel) onmogelijk particuliere eigendomsrechten in
zo'n goed vast te stellen (zie ook Groot en Van de Poel, 1993, pp. 21-25).
Hoewel de invulling van het begrip als cultuur- en tijdgebonden kan worden
beschouwd, zou straatverlichting kunnen worden genoemd als een algemeen
voorbeeld van een collectief goed. Ook in het geval van een collectief goed kan
het efficiënter zijn dat de overheid erin voorziet (zie onder meer Cooter en Ulen,
1988, pp. 185-190; Ferguson en Ferguson, 1994, pp. 140-142).
  In paragraaf III.3.6 komen de begrippen externe effecten en collectief goed
opnieuw kort aan de orde.



       Williamson geeft aan dat in de transactiekostentheorie de transactie de belangrijkste39

eenheid van analyse is. In de agentschapstheorie is dit het individu (vooral het individuele
keuzeproces) en in de theorie van de eigendomsrechten de "eigendom" (Williamson, 1993,
p. 127).
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III.2.3 De theorie van de transactiekosten

De transactiekostentheorie is in belangrijke mate ontwikkeld door Williamson, die
daarbij voortbouwde op gedachten van met name Coase en Simon (zie Coase,
1937 en Simon, 1976).
  De theorie van de transactiekosten kan worden gezien als een economische
organisatietheorie, dat wil zeggen een theorie die probeert te verklaren, waarom
economische activiteiten op een bepaalde manier worden georganiseerd. De
transactie is de eenheid van analyse.  Eenvoudig gezegd, behelst het begrip39

transactie de overdracht van goederen of diensten op een markt, dus tussen twee
economische eenheden, of de voortstuwing van een produkt binnen een organi-
satie. Het gaat bij transacties dus om goederen en diensten, die technisch gezien
zelfstandig en afzonderlijk zijn te leveren (Williamson, 1985, pp. 87-88; Bouma,
1991a, p. 24). Transacties kunnen plaatsvinden op de markt of binnen een
hiërarchische organisatie. Transactiekosten zijn de kosten die gepaard gaan met
deze overdracht (zie voor een meer formele definiëring: Bokkes, 1989, pp. 25-
26). Deze kosten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld het verzamelen van kennis over
de diverse produkten en producenten, de kosten van overleg en het opstellen van
contracten, of de kosten van coördinatie van activiteiten binnen een organisatie.
In paragraaf III.3.6 wordt nog nader ingegaan op het begrip transactiekosten.
  Het uitgangspunt van de transactiekostentheorie is, dat naast de produktiekosten
ook de transactiekosten bepalend zijn voor de organisatievorm die wordt gekozen.
Het gaat erom efficiënte organisatievormen te vinden. Dat zijn organisatievormen
waarbij het totaal van de produktie- en transactiekosten zo laag mogelijk is. Is die
situatie bereikt, dan is er sprake van efficiënte transacties.
  De kern van de analyse van Williamson betreft de vraag, waarom bepaalde
transacties plaatsvinden binnen een bedrijf (of algemener: binnen een organisatie
met hiërarchische relaties) en andere via de markt. Belangrijk is hierbij is het
besef dat verschillende organisatievormen kunnen leiden tot verschillende
transactiekosten (zie ook Coase, 1960, pp. 15-19 en 42-44; Barzel en Kochin,
1992, pp. 21-22). In dit verband is de vraag van belang, op grond van welke
prikkels een organisatie besluit veranderingen aan te brengen in de wijze van
afhandeling van transacties. Zo kan een transactie die eerst verliep via de markt
veranderen in een transactie binnen de organisatie. Eenvoudig gesteld, komt het
erop neer dat bij gegeven produktiekosten voor elk type transactie moet worden
gezocht naar de meest efficiënte "contractvorm", oftewel het voordeligste stu-
ringsmechanisme ("governance structure", ook wel aangeduid als besturingsstruc-
tuur of beheersingsmethode). 
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  De vorm die het sturingsmechanisme aanneemt, wordt bepaald door de regels en
de gebruiken waarbinnen een transactie wordt afgewikkeld. De markt (met
volledige mededinging) en de hiërarchische organisatie (met centraal gezag) zijn
twee van de belangrijkste sturingsmechanismen. Het doel zal steeds zijn het totaal
van de produktie- en de transactiekosten te minimaliseren (ervan uitgaande, dat
met de aard van het sturingsmechanisme zowel de produktie- als de transactie-
kosten variëren).
  De hoogte van de transactiekosten hangt af van de eigenschappen van de
betrokken personen en van de kenmerken van de desbetreffende transacties (zie
onder meer Williamson, 1985, pp. 44-52 en 1988, p. 569). Williamson formu-
leert expliciet enkele veronderstellingen omtrent het menselijk gedrag, te weten:
- begrensd rationeel handelen; dit houdt in dat mensen wel rationeel willen

handelen, maar daartoe maar in beperkte mate in staat zijn, bijvoorbeeld
omdat ze niet alle alternatieven kennen;

- opportunisme; dit wil zeggen dat mensen hun eigen belangen nastreven,
waarbij ze soms gebruik maken van "list en bedrog" (er is dus sprake van
gedragsrisico's).

  Als het gaat om de kenmerken van transacties die bepalend zijn voor de te
kiezen besturingsstructuur, onderscheidt Williamson:
- de specificiteit van activa ("asset specificity"), dat is de mate waarin voor

een bepaalde transactie gebruik wordt gemaakt van specifieke technische
produktiemiddelen, of werknemers met specifieke vaardigheden, die
moeilijk alternatief aanwendbaar zijn;

- de onzekerheid waaraan transacties onderhevig zijn;
- frequentie en schaal waarop de transacties zich voordoen.
  Vooral de aandacht voor de aspecten begrensd rationeel handelen, frequentie en
specificiteit, kunnen worden gezien als kenmerkende punten van de transac-
tiekostentheorie.
  De transactiekosten zullen hoog zijn, als veel gebruik wordt gemaakt van
specifieke activa, de onzekerheid groot is en de desbetreffende transactie zich
vaak voordoet (Williamson, 1979, pp. 253-254). Spicer en Ballew geven aan, dat
lage interne transactiekosten en een efficiënte besturingsstructuur kunnen worden
bewerkstelligd door onder meer een goede afstemming van de organisatiestructuur
en de in een organisatie gehanteerde systemen op het gebied van management
accounting en control (Spicer en Ballew, 1983, pp. 82-92).
  Naar de mening van Williamson is de markt in het algemeen de efficiëntste weg
om transacties af te wikkelen. Alleen wanneer een hoge mate van specificiteit van
activa, opportunisme en begrensd rationeel handelen zich gezamenlijk voordoen,
kunnen de transactiekosten zo hoog worden dat het efficiënt is om te kiezen voor
andere vormen van sturing, zoals de hiërarchische organisatie. De eigenaar van
een zeer specialistische machine die goederen produceert die slechts door één
klant worden afgenomen, besluit dan bijvoorbeeld om ter beperking van zijn
risico te kiezen voor het opkopen van die klant, in plaats van te werken met een
zeer gedetailleerd contract, waarvan zowel het opstellen als handhaven hoge



       Zie voor een kritische benadering van de transactiekostentheorie onder meer Kay,40

1992, pp. 321-330; Dietrich, 1994, pp.22-29; Ghoslal en Moran, 1996; pp. 18-40.

       Voor de goede orde moet erop worden gewezen dat Williamson aangeeft, dat41

aspecten als macht en "vergevingsgezindheid" in elke hiërarchische organisatie een rol
kunnen spelen (zie Williamson, 1981, pp. 572-573; 1985, p. 148; 1994, pp. 15-32). Het
ontstaan van vertrouwen betekent in feite een beperking van de onzekerheid waarmee
transacties zijn omgeven.
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kosten met zich brengt. Omdat begrensd rationeel handelen en opportunisme in de
praktijk dikwijls zullen optreden, is de mate van specificiteit van de gebruikte
activa het belangrijkste onderscheidende kenmerk van transacties.40

  Williamson heeft zijn theorie in eerste instantie vooral ontwikkeld voor commer-
ciële organisaties. Organisaties die met scherpe concurrentie worden geconfron-
teerd zullen, om te kunnen voortbestaan, ook op de korte termijn moeten kiezen
voor de efficiëntste besturingsstructuur.
  Non-profit- en overheidsorganisaties ondervinden in het algemeen op de korte
termijn minder concurrentie dan commerciële organisaties. Vooral in dergelijke
organisaties kunnen de gekozen organisatievormen ook afhangen van andere
factoren dan efficiëntie. Hier kan worden gewezen op aspecten als macht, of op
goede onderlinge verhoudingen tussen participanten, die ertoe leiden dat presta-
ties mild worden beoordeeld. Ook vertrouwen ("trust") tussen partijen kan een
zekere rol spelen (Williamson, 1981, pp. 572-574; 1985, pp. 62-63 en 149-150;
1990, pp. 265-266; 1991, pp. 274-276; 1993, pp. 135-136 en 146-147; 1994, pp.
16 en 26-29; zie ook Granovetter, 1985, pp. 490-491).  Maar, aldus Williamson,41

op langere termijn geldt ook voor overheidsorganisaties dat de gekozen organisa-
tievorm (en veranderingen daarin) vooral verklaard kunnen worden op basis van
de transactiekostentheorie en het streven naar economische efficiëntie (William-
son, 1981, pp. 573-574; zie ook 1985, pp. 149-150 en 1993, p. 120).
  Redenerend vanuit de transactiekostentheorie kan in zijn algemeenheid worden
gesteld, dat een externe verzelfstandiging meer voor de hand ligt, naarmate een
produkt minder specifiek is, dat wil zeggen naarmate het eenvoudiger of meer
gestandaardiseerd is en naarmate er meer aanbieders zijn (zie ook Van Helden,
1993, pp. 63-64). Maar ook bij specifieke produkten kan soms externe verzelf-
standiging worden overwogen, bijvoorbeeld omdat er binnen de overheid slechts
af en toe behoefte bestaat aan de specialistische kennis of het specifieke produkt
(dat wil zeggen: de frequentie van de transacties is laag).

III.2.4 De informatie-economie

In de traditionele neoklassieke economie wordt ervan uitgegaan, dat alle deelne-
mers aan het economisch leven zonder kosten de beschikking hebben over de
volledige informatie die ze nodig hebben ten behoeve van de besluitvorming.
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Deze veronderstelling komt niet overeen met de werkelijkheid (zie ook Ferguson
en Ferguson, 1994, pp. 27-28 en 31). Onder meer de informatie-economie houdt
zich specifiek bezig met de betekenis en de kosten van informatiestromen voor
organisaties. 
  Coase gaf al aan dat de werking van het prijsmechanisme niet gratis is, onder
meer ten gevolge van de kosten van informatieverzameling (Coase, 1937, pp.
390-391). Ook ging Coase in op het communicatieproces en de uitwisseling van
informatie tussen twee partijen, die nodig kan zijn om een probleem tussen deze
partijen op te lossen (Coase, 1960). De afspraak waartoe beide partijen uiteinde-
lijk komen, wordt mede bepaald door de transactiekosten. Enerzijds kunnen de
partijen door de afspraken komen tot een besparing op transactiekosten. Het is
dan bijvoorbeeld niet meer nodig een rechtszitting te laten plaatsvinden, met alle
kosten van dien, waar een conflict tussen de twee partijen zou moeten worden be-
slecht. Anderzijds leidt het maken van de afspraken tot transactiekosten, zoals de
kosten verbonden aan het onderhandelingsproces. Het aspect van de informatie
kan dus op deze manier worden gekoppeld aan het begrippenkader van de
transactiekostentheorie. 
  De informatie-economie besteedt aandacht aan de mogelijkheden de onzekerheid
voor een organisatie te beperken, alsmede aan de gevolgen die dit streven naar
beperking van de onzekerheid heeft voor de vormgeving van de organisatie. Zo
kan een bedrijf besluiten een grondstoffenleverancier op te kopen, als onzekerheid
bestaat omtrent de toekomstige voorziening van grondstoffen en de prijzen ervan.
Door meer onderdelen van het produktieproces te integreren in één organisatie,
kan de onzekerheid omtrent de handelingen in de buitenwereld worden vermin-
derd (zie bijvoorbeeld Arrow, 1984, pp. 136-140 en pp. 185-191).
  Ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de gevolgen, die onzekerheid om-
trent bijvoorbeeld afnemers, concurrenten of toekomstige produkten, heeft voor
de omvang van de informatiestromen. Naarmate de onzekerheid toeneemt ten
gevolge van bijvoorbeeld complexiteit van taken of snelle externe veranderingen,
moet een organisatie meer informatie verwerken om te komen tot goede beslis-
singen (Galbraith, 1977, pp. 36-37). 
  Grote gegevensstromen kunnen overbelasting van informatiekanalen en
leidinggevenden tot gevolg hebben. Dit kan vervolgens weer leiden tot de
noodzaak van een efficiëntere informatieverwerking, zoals snellere apparatuur, of
een aangepaste organisatiestructuur, zoals meerdere, min of meer zelfstandig
werkende divisies, met elk een eigen produkt-marktcombinatie.
  Het specifieke aspect van de informatie-economie ligt erin dat wordt gesigna-
leerd dat informatiestromen en de oorzaken voor de groei ervan, de vormgeving
van een organisatie kunnen beïnvloeden. Om een efficiëntere verwerking van
informatie mogelijk te maken, kan de organisatie kiezen voor een andere
organisatiestructuur. Ook voor een overheidsorganisatie zouden snelle verande-
ringen in de omgeving en een grote complexiteit in de informatiestromen een
reden kunnen zijn, om de vormgeving van de organisatie aan te passen. Dat kan
leiden tot interne of externe verzelfstandiging van delen van de organisatie. 
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III.2.5 De agentschapstheorie

De agentschapstheorie gaat in op de mogelijke gevolgen van een splitsing van de
beslissingsbevoegdheden in een organisatie. De agentschapstheorie besteedt met
name aandacht aan de "informatie-asymmetrie", die voortvloeit uit de scheiding
van beslissingsbevoegdheden. Tevens wordt nadrukkelijk ingegaan op de gedrags-
risico's, die zijn verbonden met de informatie-asymmetrie.
  De basis voor de agentschapstheorie werd in feite al gelegd in de jaren dertig en
veertig, toen Berle en Means en Schumpeter wezen op de betekenis van de
scheiding van eigendom en beheer van een bedrijf. Een directeur in loondienst (de
"beheerder" van het bedrijf) zou onverantwoord grote risico's kunnen nemen,
omdat hij toch geen eigenaar is van het bedrijfskapitaal dat eventueel verloren
gaat (Berle en Means, 1932, pp. 119-125; Schumpeter, 1942, pp. 141-142).
  De agentschapstheorie gaat in op de relatie tussen een opdrachtgever ("princi-
paal") en een ondergeschikte ("agent"). In de praktijk kan binnen een organisatie
sprake zijn van diverse niveaus van principalen en agenten. Steeds moet de princi-
paal proberen een agent te motiveren tot bepaald gedrag.
  Jensen en Meckling definiëren een agentschapsrelatie als een contract, waarbij
één of meer personen (de principaal of principalen) een persoon of meerdere
personen (de agent of agenten) in dienst nemen, om voor hem (of hen) bepaalde
diensten te verrichten. In het algemeen wordt daarbij verondersteld, dat ook
bepaalde beslissingsbevoegdheden worden overgedragen aan de agent (Jensen en
Meckling, 1976, p. 308; zie ook Neelen, 1993, pp. 65-66). Als zowel de princi-
paal als de agent probeert zijn eigen nut te maximaliseren, kan ervan worden
uitgegaan dat de agent zich niet altijd volledig inzet voor de belangen van de
principaal. De agent zal op grond van zijn nutsfunctie bijvoorbeeld niet alleen een
aan zijn principaal toevallende, hoge winst waarderen, maar ook een rustig werk-
tempo of een mooi ingericht kantoor. 
  De principaal zal proberen de agent zoveel mogelijk te richten op de belangen,
die hij als principaal heeft. Daartoe zal hij volgens de agentschapstheorie bepaalde
prikkels ("incentives") hanteren en kosten van toezicht ("monitoring") maken. De
agent zal soms bereid zijn zelf eveneens bepaalde kosten ("bonding costs") te
maken, om de principaal te sterken in de overtuiging dat hij zich niet schuldig zal
maken aan bepaald (ongewenst) gedrag. Bovendien zullen, ook bij optimale
monitoring- en bonding-activiteiten, meestal toch bepaalde afwijkingen optreden
tussen de beslissingen die de agent in werkelijkheid neemt en de beslissingen, die
de opbrengsten voor zijn principaal zouden maximaliseren. Dit verschil wordt
aangeduid als het resterende verlies, of "residual loss", dat overigens gezien de



       Zie voor een kritische bespreking van enkele aspecten van de agentschapstheorie42

bijvoorbeeld Baiman, 1990, pp. 342-350.
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aard ervan in principe nooit volledig is te bepalen. Samen vormen de kosten van
"monitoring" en "bonding" en het resterende verlies de agentschapskosten.42

  Sommige auteurs op het gebied van de agentschapstheorie gaan vooral in op de
eigendomsrechten en de daarmee verbonden organisatie-aspecten, terwijl andere
auteurs meer de nadruk leggen op de gedragsmatige gevolgen van een bepaalde
verdeling van rechten. De benadering vanuit de theorie van de eigendomsrechten
besteedt vooral aandacht aan de effecten, die een bepaalde verdeling van eigen-
domsrechten en informatie over verschillende hiërarchische niveaus heeft op het
functioneren (en de prestaties) van de betrokken organisaties. Met name wordt
nagegaan, welke consequenties de gedragsrisico's hebben voor de in een bepaalde
situatie te kiezen organisatievorm. In theorie gaat het erom een organisatievorm
te vinden, die leidt tot de laagste totale agentschapskosten. De scheiding tussen
eigendom en beheer wordt in dit geval benaderd vanuit de organisatietheorie. De
gedragsmatige benadering stelt de vraag aan de orde, hoe contracten waarin
bepaalde rechten op opbrengsten en kosten van de organisatie zijn vastgelegd, in-
vloed hebben op het gedrag van de betrokken partijen, dat wil zeggen eigenaren
en managers en meer algemeen principalen en agenten (zie ook Baiman, 1982,
1990; Douma en Schreuder, 1992, pp. 77-101).
  Het verschil in informatie waarover principaal en agent beschikken (de
informatie-asymmetrie), is het centrale probleem in een agentschapsrelatie en in
de agentschapstheorie. Deze informatie-asymmetrie vormt dan ook het specifieke
aspect van de agentschapstheorie. 
  De theorie veronderstelt dat de principaal minder rechtstreeks (of "op afstand")
betrokken is bij de dagelijkse activiteiten van de desbetreffende organisatie.
Tevens wordt verondersteld dat de agent een specialist op zijn werkterrein is.
Misschien beschikt de principaal over betere informatie als het gaat om bijvoor-
beeld het aantrekken van bepaalde produktiemiddelen, zoals leidinggevenden of
kapitaal (zie ook Alchian en Demzetz, 1972, p. 793). Maar de agent beschikt in
veel opzichten over betere informatie aangaande de ontwikkelingen waarmee de
organisatie zal worden geconfronteerd en de te ondernemen activiteiten. Op grond
van die informatievoorsprong zou de agent zich kunnen bezighouden met acti-
viteiten die niet in het belang zijn van de principaal, zonder dat de principaal dit
opmerkt (zie verder bijvoorbeeld Arrow, 1985, pp. 38-39). 
  Het gaat er nu om een organisatievorm te vinden die de handelingen van de
agent zodanig stuurt dat, bezien vanuit de organisatie of principaal, het risico van
ongewenst gedrag bij de agent minimaal is. De in een bepaalde situatie gehanteer-
de verdeling van eigendomsrechten kan zorgen voor die wijze van sturing. Op die



       Tijdink stelt dat in de principaal-agentschapsbenadering in feite een negatieve relatie43

wordt gelegd tussen het toekennen van ruime beslissingsbevoegdheden aan een agent en
de efficiëntie van zijn handelen. De agent zal vrijheden bijvoorbeeld gebruiken om zijn
eigen doelstellingen te verwezenlijken, in plaats van die van de principaal. De eigendoms-
rechtenbenadering legt veeleer een positieve relatie tussen de beslissingsbevoegdheden van
een agent en zijn efficiëntie. Het bezitten van veel eigendomsrechten ten aanzien van een
bepaald goed zal bijvoorbeeld een prikkel zijn om zorgvuldig met het goed om te gaan. Bij
verzelfstandiging van overheidsorganisaties wordt met name dit laatste aspect benadrukt:
toekenning van meer bevoegdheden aan een organisatie - dus een uitbreiding van
eigendomsrechten - wordt geacht te leiden tot meer efficiëntie (Tijdink, 1996, pp. 251-
252).
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manier blijven de agentschapskosten laag, terwijl in de organisatie wel kan
worden geprofiteerd van de voordelen van specialistische kennis, en dergelijke.43

  Wanneer er sprake is van meerdere eigenaren (principalen), die allemaal slechts
een beperkt belang hebben bij een goed functionerende organisatie (in dit geval
gelijk te stellen aan de agent), is het mogelijk dat de agent slechts een geringe
prikkel krijgt om efficiënt te produceren, aldus Alchian en Demsetz (Alchian en
Demsetz, 1972, p. 788). Dat kan betekenen, dat de agent in zo'n geval een grote
vrijheid van handelen verkrijgt. Dat zal vooral het geval zijn, wanneer steeds
gewerkt moet worden met compromissen tussen de principalen, die mede worden
ingevuld door de agent, dat wil zeggen de deskundige leiding van de organisatie.
Als sprake is van meerdere principalen, kunnen er tussen hen onderling eveneens
verschillen bestaan in bijvoorbeeld de informatie en vaardigheden waarover ze be-
schikken (zie bijvoorbeeld Pratt en Zeckhauser, 1985, p. 20). Ook dergelijke
verschillen kunnen leiden tot een grote vrijheid van handelen voor de agent.
  Alchian en Demsetz geven aan, dat in een niet op winst gerichte organisatie te
verwachten is, dat de leidinggevenden zich niet of op onvoldoende wijze zullen
inzetten voor hun werk. Zij zien dit als een gevolg van het feit, dat deze
leidinggevenden geen recht hebben op een deel van de "winst" van efficiënt
werken (Alchian en Demsetz, 1972, pp. 789-790; zie ook Fama en Jensen, 1983,
pp. 341-345).   
  Ook in overheidsorganisaties kan het probleem van informatie-asymmetrie zich
voordoen. Dit kan vooral van belang zijn als de overheid niet langer wordt
beschouwd conform het traditionele beeld van de uniform handelende, absolute
eenheid, maar als een organisatie waarin diverse partijen actief zijn, waarvan de
belangen en doelstellingen kunnen verschillen. Door middel van uitgebreide
regelgeving en controle kunnen de gevolgen van informatie-asymmetrie ten
minste gedeeltelijk worden tegengegaan. Maar deze werkwijze leidt al gauw tot
hoge kosten. Het zou dus voordeliger kunnen zijn, dat door verzelfstandiging
leidinggevenden en andere werknemers een directer belang krijgen bij efficiënt
werken.



56

III.2.6 De bureaucratietheorie van Niskanen

De bureaucratietheorie van Niskanen valt wellicht niet te rekenen tot de kern van
de neo-institutionele theorie, zoals die in de voorgaande subparagrafen aan de
orde kwam. Zijn aandacht richt zich specifiek op niet op winst gerichte organi-
saties die financieel-economische gezien niet zelfstandig zijn, dat wil zeggen, die
ten dele of geheel afhankelijk zijn van door andere organisaties of individuen ter
beschikking gestelde budgetten (zie ook Bouma, 1982, pp. 41-42). De
bureaucratietheorie van Niskanen heeft dus niet zozeer betrekking op organisaties
in het algemeen en op bijvoorbeeld de regel- en vormgeving in een samenleving
en de gevolgen daarvan voor het functioneren van een organisatie. Qua uit-
gangspunten, bijvoorbeeld waar het gaat om de nutsmaximalisatie, staat Niskanen
soms dichtbij de neoklassieke economie. Toch sluit de door hem ontwikkelde
bureaucratietheorie qua grondgedachte goed aan bij het kader van de neo-insti-
tutionele economie.
  De bureaucratietheorie van Niskanen is een theorie omtrent het gedrag van
zogenaamde bureaus. Bureaus zijn in de visie van Niskanen non-profitorganisaties
(waaronder overheidsorganisaties), die tenminste gedeeltelijk worden gefinancierd
door middel van een periodieke financiële bijdrage (een budget). Bovendien kan
het verschil tussen inkomsten en uitgaven (de "winst") van de organisatie, niet als
persoonlijk inkomen toevallen aan de "eigenaars" en werknemers van een bureau
(Niskanen, 1971, pp. 15-16; zie ook Downs, 1967, pp. 24-25).
  In zijn theorie gaat Niskanen in op het gedrag van degenen die betrokken zijn bij
bureaus, te weten de politici en andere bestuurders (de principalen) en de lei-
dinggevenden binnen het bureau (de agenten). Centraal in de theorie staan de
gevolgen, die de verschillen in belangen en informatie tussen betrokkenen hebben
voor de produktie en voor de totale kosten van een bureau (zie ook Moe, 1984,
p. 770). Daarnaast sluit Niskanen aan bij thema's uit de theorie van de eigen-
domsrechten, zoals bij de veronderstelling dat de "eigenaars", bijvoorbeeld de
politici, en de werknemers van een bureau geen recht hebben op een deel van de
winst van het bureau.
  Specifiek in de theorie van Niskanen is het feit, dat hij het belangenverschil
belicht tussen de principaal en de agent in een niet op winst gerichte organisatie,
zoals een overheidsorganisatie. De centrale vraag in de theorie is, welk budget-
en produktiegedrag onder verschillende omstandigheden mag worden verwacht
van een bureau. Dit budget- en produktiegedrag komt volgens Niskanen tot uiting
in het streven naar "budgetmaximalisatie" of een maximale "discretionaire
beheerswinst". Deze budgetmaximalisatie en discretionaire beheerswinst vormen
belangrijke specifieke aspecten in de theorie van Niskanen. Daarnaast besteedt
Niskanen nadrukkelijk aandacht aan de afnemers/opdrachtgevers van produkten,
die de organisatie bekostigen.
  Een bureau houdt zich in ruil voor een vastgesteld totaalbedrag, het budget,
bezig met bepaalde activiteiten. Een bureau heeft te maken met enkele belangrijke
partijen, te weten:



       Theoretisch gesteld houdt budgetmaximalisatie in de eenvoudigste vorm in, dat er44

maatschappelijk gezien geen optimale hoeveelheid wordt geproduceerd (er is dus geen
sprake van zogenaamde allocatieve efficiëntie). Nauwkeuriger gesteld betekent het dat niet
díe hoeveelheid wordt geproduceerd, waarbij de marginale kosten van het bureau (en dus
de marginale kosten van de sponsor, want die bekostigt het bureau) gelijk zijn aan het
marginale nut van de sponsor, maar dat er extra eenheden produkt worden geproduceerd
totdat voor de sponsor het marginale nut van een extra eenheid produkt gelijk is aan nul
(zie Niskanen, 1973, pp. 45-48; zie ook Ferguson en Ferguson, 1994, p. 15). Niskanen
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- de sponsor, dat is de collectieve organisatie die een regelmatige bijdrage of
subsidie verstrekt, zoals een "stichting met een goed doel" of een overheid,
of de bestuurders ervan;

- de werknemers in de organisatie;
- soms met klanten, die ook een financiële vergoeding betalen voor de

afgenomen produkten of diensten. Zo betaalt de schouwburgbezoeker voor
een toegangskaartje, ook al worden de kosten van de schouwburg en de
toneelspelers grotendeels gedragen door de overheid. Een toename van de
financiële bijdragen van externe klanten maakt het bureau minder afhank-
elijk van de sponsor. 

  Niskanen stelt dat bureau en sponsor veelal wederzijds van elkaar afhankelijk
zijn, dat wil zeggen dat er vaak sprake is van een bilateraal monopolie. Het
bureau is afhankelijk van de sponsor, omdat die het overgrote deel of alle financi-
ele middelen moet leveren. Maar een sponsor is meestal ook afhankelijk van het
bureau, omdat die de enige leverancier is van bepaalde diensten. Zo zijn gemeen-
telijke scholen voor de bekostiging afhankelijk van de overheid en de (politieke)
bestuurders. Maar een staking van alle leerkrachten aan gemeentelijke scholen
kan ook de bestuurder problemen bezorgen, bijvoorbeeld omdat boze ouders hun
beklag komen doen over het feit dat ze plotseling moeten zorgen voor kinderop-
vang. Niskanen veronderstelt dat de sponsor meestal maar een beperkt inzicht
heeft in de werkelijk noodzakelijke kosten van de werkzaamheden van het bureau.
  Met het begrip bureaucraat duidt Niskanen soms een willekeurige medewerker
in een bureau aan. Meestal blijft het begrip echter gereserveerd voor de leiding-
gevende functionaris binnen een bureau (zie voor een scherper onderscheid van
functionarissen binnen een bureau: Wilson, 1980, p. 374 en Downs, 1967, pp.
88-89; zie in dit verband ook Dunleavy, 1992, pp. 164-165). In het navolgende
wordt met het begrip bureaucraat steeds een leidinggevende functionaris aan-
geduid.
  Voor wat betreft het gedrag van de bureaucraat gaat Niskanen uit van de
neoklassieke veronderstelling van nustmaximalisatie. Uitgaande van die veronder-
stelling leidt rationeel handelen van de (leidinggevende) bureaucraat tot budget-
maximalisatie, dat wil zeggen een zo groot mogelijke organisatie en een zo groot
mogelijke produktie, aldus Niskanen. Eenvoudig gezegd komt het erop neer, dat
bij budgetmaximalisatie geen afweging plaatsvindt van de kosten van extra
eenheden produkt tegen het nut dat deze extra eenheden produkt toevoegen.44



gaat er daarbij van uit, dat de sponsor geen goed inzicht heeft in de kostenfunctie van het
bureau. Tegelijkertijd veronderstelt Niskanen dat de (professionele) bureaucraat de
nutsfunctie van de sponsor wel kent, zodat de bureaucraat precies weet hoe ver hij de
produktie van het bureau kan uitbreiden. Er is dus sprake van informatie-asymmetrie
tussen sponsor en bureaucraat.
  Voor wat betreft het marginale nut van de sponsor (stel: een politicus) kan nog worden
opgemerkt, dat dit mede wordt bepaald door de vraag of er in een bepaalde situatie nog
consumenten/kiezers zijn, die nut ontlenen aan de extra eenheid produkt (en die daardoor
tevredener zijn over de politicus en naar verwachting sterker geneigd zullen zijn op hem
te stemmen).
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  De bureaucraat heeft belang bij een grote produktie en een grote organisatie,
omdat zaken als salaris, reputatie en macht meestal toenemen met de omvang van
de organisatie. Maar ook als een bureaucraat weinig geïnteresseerd is in geld heeft
hij belang bij een groot budget, onder meer omdat dit het voor hem gemakkelijker
maakt goede medewerking van ondergeschikten te "kopen" en extra te belonen.
De bureaucraat wil zich misschien wel inzetten voor het algemeen belang, maar
dat belang is vaak moeilijk objectief te bepalen (Niskanen, 1971, p. 39).
  Ook ondergeschikte werknemers kunnen belangen hebben bij een hoog budget
en een grote organisatie, bijvoorbeeld omdat ze daardoor een grotere kans hebben
op behoud van hun baan, of omdat een grote organisatie meer mogelijkheden
biedt tot promotie. Een bureaucraat kan zijn organisatie echter niet onbeperkt
laten groeien. Want ook voor een bureau geldt dat om te overleven, de geleverde
produktie enigszins moet overeenkomen met wat de sponsor verwacht (Niskanen,
1971, pp. 41-42).
  In een nadere uitwerking van de bureaucratietheorie is aangegeven, dat de
bureaucraat ook zou kunnen streven naar een maximale "discretionaire beheers-
winst". De discretionaire beheerswinst is het verschil tussen het feitelijk door de
sponsor beschikbaar gestelde budget en het minimale budget, waarmee de door
het bureau geleverde prestaties tot stand hadden kunnen komen (Migué en
Bélanger, 1974, pp. 30-34; zie ook Niskanen, 1968, p. 188 en Niskanen, 1975,
pp. 618-623). Het gaat dus om de in de organisatie bestaande speling. Een
manager kan deze discretionaire beheerswinst besteden aan uiteenlopende zaken,
zoals het doen toenemen van het aantal ondergeschikten, een grotere produktie,
een hoger inkomen of een gunstiger sociaal beleid. Ook bij deze variant van de
bureaucratietheorie geldt, dat het budget van het bureau economisch gezien te
groot is. Er wordt dus niet efficiënt geproduceerd.
  De discretionaire beheerswinst of speling in een organisatie laat zich niet altijd
even gemakkelijk bepalen. Naarmate er een beter inzicht is in de relatie tussen de
budgetten voor produktiemiddelen (de inputs) en de ermee verkregen produkten
(de outputs) en naarmate de outputs beter meetbaar zijn, is het waarschijnlijk
gemakkelijker om te bepalen of er sprake is van speling. Als er kennis bestaat
omtrent de door concurrenten gehanteerde prijzen, kan ook daaruit een aanwij-
zing worden verkregen omtrent het bestaan van speling in een organisatie. In dit



       Breton en Wintrobe gaan onder meer in op de informatie en kennis, die de spon-45

sor/politicus beschikbaar heeft over de interne efficiëntie van een bureau. Zij richten zich
niet alleen op de maatschappelijke of allocatieve efficiëntie (waarbij het erom gaat, of
maatschappelijk gezien de optimale hoeveelheid van een bepaald goed wordt gepro-
duceerd), maar vooral ook op de interne efficiëntie van een bureau (de produktie- of
kostenefficiëntie, dat is de verhouding tussen de verbruikte inputs en de ermee voortge-
brachte outputs). Als het gaat om routinematige activiteiten, of om activiteiten die ook
door concurrerende organisaties worden aangeboden, zal het voor de sponsor in het
algemeen geen groot probleem zijn de nodige informatie te verkrijgen over de kosten, die
werkelijk nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid produkten te produceren (ervan
uitgaande dat de agent/bureaucraat de nodige informatie niet verstrekt).
  Dat ligt anders bij bijvoorbeeld specialistische of eenmalige activiteiten. In dergelijke
gevallen is de sponsor afhankelijk van de informatie die de bureaucraat hem verschaft, of
moet hij hoge kosten maken om de nodige informatie zelf te verzamelen. Als de informa-
tiekosten erg hoog zijn, kan het voor de sponsor aantrekkelijk zijn om bureaucraten aan te
trekken, die zeer loyaal aan hem (moeten) zijn, bijvoorbeeld omdat de baan van de
bureaucraat is gekoppeld aan die van de sponsor/politicus (Breton en Wintrobe, 1975, pp.
201-203).
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verband kan ook worden gewezen op de door Breton en Wintrobe gegeven
uitwerking van de bureaucratietheorie van Niskanen, waarin specifiek wordt inge-
gaan op de informatie die de sponsor heeft over de interne efficiëntie van een
organisatie (Breton en Wintrobe, 1975).45

  Indien de speling wordt beschouwd als de winst voor een organisatie, kan de
mogelijkheid voor de bureaucraat om zich binnen zekere grenzen een deel van die
winst toe te eigenen, of te besteden ten bate van de eigen organisatie-eenheid, een
belangrijke prikkel zijn tot efficiënter presteren, aldus Niskanen (Niskanen, 1973,
pp. 43-50). Als de wens bestaat om voor een bepaalde overheidsorganisaties een
winstprikkel te hanteren, zal dat in de praktijk al gauw betekenen dat wordt
overgegaan tot een zekere mate van verzelfstandiging.
  Waarschijnlijk betekent de veronderstelling dat het hanteren van een winstprik-
kel leidt tot grotere efficiëntie, dat Niskanen er impliciet van uitgaat dat budget-
maximalisatie en discretionaire beheerswinst zich in de praktijk vooral uiten in òf
een te groot aanbod van bepaalde diensten, òf in bijvoorbeeld het aanstellen van
medewerkers bij een bureau voor in feite overbodige activiteiten en werknemers
van een bureau die gaan "lummelen" en onnodig veel overleg voeren. De moge-
lijkheid om de winst te besteden aan meer direct op de eigen persoon gerichte en
materiële beloningen, zoals een fraai ingericht kantoor of gunstige arbeidsvoor-
waarden, moet in elk geval beperkt zijn. Alleen als dergelijke
bestedingsmogelijkheden beperkt zijn, zou een zekere bestedingsvrijheid van de
winst, die kan ontstaan bij verzelfstandiging, werkelijk een stimulans tot effici-
enter werken kunnen zijn. 
  Niskanen geeft aan dat een bureau dat relatief veel inkomsten verkrijgt van
externe klanten, zich vooral zal richten op de belangen en wensen van die
afnemers (Niskanen, 1973, pp. 19). Als een sponsorende overheid ten gevolge
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van de relatief grote financiële zelfstandigheid weinig greep heeft op het bureau,
zou ook dit een reden kunnen zijn tot verdere verzelfstandiging.

III.2.7 Wilson en de bureaucratie

In deze subparagraaf komen de denkbeelden van Wilson met betrekking tot de
functies en het functioneren van bureaucratieën aan de orde (Wilson, 1968, 1980,
1989). Wilson richt zich in het bijzonder op uitvoerende overheidsorganisaties.
Het navolgende heeft dan ook niet zozeer betrekking op beleidsontwikkelende
instanties.
  Wilson maakt onder meer gebruik van en legt relaties met verschillende onderd-
elen van de neo-institutionele economie, zoals de agentschapstheorie, de transac-
tiekostentheorie en de bureaucratietheorie van Niskanen. Waar Niskanen echter
vereenvoudigende veronderstellingen hanteert, zoals nutsmaximalisatie en
maximalisatie van budgetten of discretionaire beheerswinst, lijkt Wilson meer aan
te sluiten bij de complexe realiteit voor wat betreft de aspecten die het gedrag van
de bureaucratie bepalen. Voor de bestudering van het vraagstuk van de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties, biedt Wilson dan ook diverse aanknopings-
punten.
  De ideeën van Wilson zijn niet geformuleerd vanuit een primair economische
invalshoek, laat staan vanuit een neo-institutioneel economische invalshoek. Het
maximaliseren van economisch nut staat bij Wilson niet op de voorgrond. Naast
efficiënt handelen zijn naar zijn oordeel bijvoorbeeld ook een rechtvaardige
behandeling en tevredenheid van cliënten van een organisatie belangrijk.
  Het specifieke van Wilson ligt in:
- het mede aan de hand van diverse omgevingsfactoren nagaan en verklaren

van het gedrag van overheidsorganisaties en de erin werkzame individuen;
- het onderscheiden van typen (uitvoerende) overheidsorganisaties en de

daarbij passende wijze van sturing. 
  Wilson gaat onder meer in op de vraag in welk opzicht de taken van overheids-
en particuliere organisaties verschillen. Naar zijn mening is de produktie van
overheidsorganisaties en het met die produktie bereikte effect, vaak weinig con-
creet en daardoor vrij moeilijk meetbaar. Bovendien krijgen de overheidsorgani-
saties veelal weinig of geen signalen uit de markt, die aangeven of er goed of
slecht wordt gewerkt (zie onder meer Wilson, 1989, p. 169).
  Daar komt bij dat een particuliere organisatie in het algemeen duidelijker
doelstellingen heeft (Wilson, 1989, pp. 32-34). Een overheidsorganisatie heeft
meestal te maken met de eigenlijke (inhoudelijke) hoofddoelstelling, maar
daarnaast met vele nevendoelstellingen, die worden opgelegd door bijvoorbeeld
de politiek, de publieke opinie of een rechter. Dergelijke nevendoelstellingen
kunnen in de ogen van direct betrokkenen erg belangrijk zijn. Door dit alles
wordt de beleidsvrijheid van overheidsorganisaties verder ingeperkt (Wilson,
1989, o.a. pp. 280-286 en pp. 301-303). Wilson wijst er tevens op, dat parti-



       Voor de goede orde moet er met nadruk op worden gewezen, dat bij Wilson het46

begrip output vooral betrekking heeft op de activiteiten van een organisatie en niet zozeer
op de gerealiseerde produktie. Outcomes ziet hij als de resultaten waartoe het werk (de
activiteiten) leidt, waarbij hij in feite de gerealiseerde produktie en de gevolgen van deze
produktie samenvoegt (Wilson, 1989, pp. 158-159).
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culiere organisaties in het algemeen meer vrijheid hebben als het gaat om bijvoor-
beeld het aannemen of ontslaan van personeel, flexibiliteit in beloning, of het
aantrekken van vermogen.
  In principe is, aldus Wilson, in vergelijking tot een particuliere organisatie, bij
een overheidsorganisatie het gevaar groter, dat een werknemer zich in zijn werk
onvoldoende inzet ("shirking") of zich inzet in een ongewenste richting ("subver-
ting"). Dit is onder meer een gevolg van het feit dat overheidswerknemers
meestal, meer dan werknemers in particuliere organisaties, te maken hebben met
verscheidene opdrachtgevers (principalen), die bovendien regelmatig van samen-
stelling kunnen veranderen. Nog afgezien van allerlei externe krachten, zoals een
ombudsman, de rechter, een belangengroepering van uitkeringsgerechtigden, of
de plaatselijke pers, hebben de werknemers bij de Sociale dienst van een gemeente
bijvoorbeeld te maken met de directeur van de dienst, de wethouder, de raads-
commissie en een inspecteur van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. 
  Daarnaast hangt de mate waarin het voor werknemers en wellicht ook organi-
saties mogelijk is zich op onvoldoende of ongewenste wijze in te zetten, mede af
van de meetbaarheid van de produktie (output, waarbij het in de terminologie van
Wilson gaat om de dagelijkse bezigheden van de werknemers) en de meetbaarheid
van het uiteindelijke resultaat (outcome) van de produktie van de organisatie.46

Afhankelijk van de mate van meetbaarheid van outputs en outcomes, waarbij voor
de eenvoud slechts wordt uitgegaan van de extremen "meetbaar" en "niet-meet-
baar", onderscheidt Wilson vier typen organisaties (Wilson, 1989, pp. 159-171).
Deze vier typen organisaties zijn:
- de produktie-organisatie ("production organization"), waarbij zowel output

als outcome meetbaar zijn;
- de procedure-gerichte organisatie ("procedural organization"), waarbij de

output wel te meten is, maar de outcome niet;
- de vakliedenorganisatie ("craft organization"), waar de output niet, maar de

outcome wel meetbaar is;
- de beknelde organisatie (een vrije vertaling van "coping organization"),

waarbij zowel output als outcome niet meetbaar zijn.
  De te kiezen wijze van sturing hangt naar de mening van Wilson mede af van de
aard van het produktieproces in de organisatie. Zo is het, als zowel de output als
de outcome van een organisatie op belangrijke aspecten goed meetbaar zijn, in
principe niet al te moeilijk zo'n organisatie te sturen. De gerealiseerde prestaties
geven een signaal of de organisatie "op het goede pad zit". Op grond van feitelij-



       Enigszins terzijde kan worden opgemerkt, dat in de huidige situatie de produktie van47

verscheidene onderdelen van overheidsorganisaties moeilijk meetbaar is (zie ook Ter Bogt
en Van Helden, 1994). Toch zal de overkoepelende overheid ook in die situaties proberen
op de een of andere wijze sturing te geven aan de werkzaamheden en de produktie van de
ondergeschikte organisatie.
  Ouchi stelt dat in situaties waarin de prestaties moeilijk zijn te meten en er weinig inzicht
bestaat in het transformatieproces - dat is de wijze waarop de produktiemiddelen worden
omgezet in produkten -, slechts teruggevallen kan worden op de zogenaamde rituele
controle. Nagegaan wordt dan bijvoorbeeld of bepaalde regels en gebruiken zijn nage-
leefd. De rituele controle kan een schijn van rationaliteit over zich hebben en daardoor een
zekere rechtvaardiging geven aan beslissingen. Het werkelijke effect ervan is echter
moeilijk vast te stellen. Daarnaast kan bij moeilijk meetbare prestaties met behulp van
bijvoorbeeld het selectie- en opleidingsbeleid, bewust worden gewerkt aan het creëren of
stimuleren van een "groepsgeest" bij de betrokkenen in de organisatie. Die groepsgeest
kan ertoe leiden, dat betrokkenen elkaar bewust of onbewust gaan controleren op het
naleven van bepaalde waarden en normen. Ouchi spreekt hier over "clan control" (Ouchi,
1977, pp. 96-98 en 1979, pp. 836-845).
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ke informatie over de prestaties kan de manager zo nodig besluiten nemen, die
moeten leiden tot betere of meer gewenste toekomstige prestaties. Dergelijke
heldere signalen ontbreken als de output en outcome van een organisatie moeilijk
of niet meetbaar zijn.
  Voor de sturing van een organisatie waarvoor bijvoorbeeld geldt dat de uitein-
delijke effecten van de activiteiten (de outcome) moeilijk zijn vast te stellen, zal
vooral gebruik worden gemaakt van regels. De organisatie en de individuele
werknemer hebben in dat geval maar een beperkte vrijheid van handelen. Of de
gehanteerde regels en voorschriften werkelijk leiden tot de uiteindelijk gewenste
resultaten van de organisatie (of welke invloed ze er precies op hebben), is veelal
niet duidelijk. Toch wordt gekozen voor regels, onder meer omdat hiermee kan
worden aangegeven dat de organisatie zorgvuldig werkt, of omdat het op grond
hiervan mogelijk is bepaalde keuzes te rechtvaardigen.47

  Uiteraard, aldus Wilson, kan ook een op winst gerichte organisatie, zoals een
organisatie-adviesbureau of een commerciële instelling voor onderwijs, te maken
hebben met slecht meetbare outputs en outcomes. Maar in zo'n geval geven
(wellicht subjectieve) signalen uit de markt aan, of de huidige prestaties van de
organisatie voldoende worden gewaardeerd. De signalen uit de markt kunnen een
prikkel geven tot verandering van de organisatie (Wilson, 1989, p. 169).
  De mogelijkheden tot verbetering van het functioneren van de organisatie en dus
tot het beperken van onvoldoende of ongewenste inzet, hangen af van de meet-
baarheid van outputs en outcomes. Ze lopen dus uiteen voor de vier bovenstaand
genoemde typen organisaties. Soms is meer toezicht door de principaal een
geschikt middel. De organisatie blijft in dit geval deel uitmaken van de grotere
overheidsorganisatie. Deze oplossing betekent meestal dat wordt gekozen voor
meer en gedetailleerdere regels en procedurevoorschriften. Leidinggevenden en
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werknemers in overheidsorganisaties zullen zich hier overigens dikwijls tegen
verzetten, omdat hun autonomie hierdoor wordt ingeperkt (Wilson, 1989, pp.
179-185; zie ook Wilson, 1968, pp. 10-11).
  In andere gevallen kan een beter functioneren van de organisatie worden bereikt
door een grotere vrijheid van handelen voor de agent. Eventueel kan dit beteke-
nen dat wordt gekozen voor de markt, dus voor bijvoorbeeld privatisering. Een
voorwaarde voor deze laatste oplossing is wel, aldus Wilson, dat de geprivati-
seerde organisatie voldoende concurrenten heeft (Wilson, 1989, p. 352; zie in dit
verband ook Hofstede, 1981).
  Wilson geeft dus aan, dat verzelfstandiging en de te kiezen vorm van verzelf-
standiging, mede dienen af te hangen van de meetbaarheid van de activiteiten
en/of produktie van de organisatie. Privatisering, waarbij contracten worden
afgesloten tussen overheid en een externe leverancier, is een denkbare vorm van
verzelfstandiging als de outcome van een organisatie goed meetbaar is. Het
opstellen van een contract is dan niet complex en hoeft niet te leiden tot hoge
kosten. In principe kunnen in deze situatie in het contract goede afspraken worden
gemaakt over bijvoorbeeld hoeveelheden en kwaliteit van de produktie. Overigens
spelen bij de vraag of activiteiten door de overheid of door een particulier moeten
worden uitgevoerd, volgens Wilson naast efficiëntie ook overwegingen als een
gelijke en eerlijke behandeling van cliënten een rol.

III.2.8 De door North geschetste samenhang tussen de staat, het systeem
van eigendomsrechten en de economische groei

De transactiekostentheorie en de agentschapstheorie zijn in eerste instantie
organisatietheorieën, die zich richten op de vraag hoe organisaties - zoals over-
heidsorganisaties - op micro-niveau dienen te worden ingericht, om te komen tot
zo laag mogelijke transactie- of agentschapskosten. North richt de aandacht op de
effecten die transactie- en agentschapskosten kunnen hebben op de (economische)
inrichting van de samenleving. Hij gaat daarbij in de vraag, hoe in een samen-
leving impulsen ontstaan voor veranderingen in instituties.
  Het specifieke van North ligt in de nadruk die hij legt op de rol van de staat en
op de samenhang tussen de staat, de instituties (vooral de eigendomsrechten) en
de economische ontwikkeling. Hij richt zich op "hogere" organisatievormen,
zoals een staatsvorm of een economisch stelsel. Hij gaat vooral na, op welke wijze
instituties invloed uitoefenen op de hoogte van de transactiekosten en daarmee op
de economische groei in een bepaald geografisch gebied. Zonder een goed
ontwikkelde staat en het bijbehorende systeem van eigendomsrechten en rechts-
handhaving, zouden hoge transactiekosten de produktie sterk belemmeren (zie
ook Eggertsson, 1990, p. 317; Libecap, 1989, p. 4).
  Instituties, zoals de eigendomsrechten, en economische ontwikkeling kunnen
elkaar wederzijds beïnvloeden. Economische instituties veranderen omdat
individuen of groepen individuen de indruk hebben, dat ze door veranderingen te



       Granovetter stelt dat het niet terecht is ervan uit te gaan, dat het gedrag van48

individuen in "pre-kapitalistische" samenlevingen als het ware een automatisme was, dat
vrijwel geheel bepaald werd door de in die samenlevingen bestaande normen en waarden.
Hoewel normen en waarden naar zijn mening een rol van betekenis speelden, konden
individuen ook toen van geval tot geval beslissen omtrent hun precieze gedrag en de te
ondernemen handelingen (Granovetter, 1985, pp. 482-489).

       Campbell en Lindberg geven aan, dat in de praktijk in het oog moet worden49

gehouden dat ook "de" staat een institutionele structuur heeft. De staat, hier gelijk te
stellen aan de overheid, bestaat uit verschillende (functionele en/of geografische) onderd-
elen, die op uiteenlopende wijze kunnen handelen. Zo is het denkbaar dat een bepaalde
verandering van eigendomsrechten steun krijgt van het ene onderdeel van de overheid en
wordt tegengewerkt door het andere. De overheid kan ook een min of meer zelfstandige
rol spelen in de ontwikkeling van de samenleving. Zo kunnen onderdelen van de overheid,
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bewerkstelligen winst kunnen verkrijgen, die onder de bestaande regelgeving
onbereikbaar is (Davis en North, 1971, p. 10; North 1981, p. 26; Libecap, 1989,
pp. 4-7 en 26-28). Een wijziging in economische en politieke machtsverhoudingen
kan dus leiden tot een verandering in instituties.
  In een eenvoudige dorpssamenleving met uitsluitend persoonlijke ruilhandel is
bijvoorbeeld weinig behoefte aan formele regels. De betrokkenen kennen elkaar
en de sociale normen zijn duidelijk.  Als in een samenleving de specialisatie toe-48

neemt en de produktie gaat plaatsvinden in ondernemingen, neemt de onpersoon-
lijkheid bij de transacties ook toe. Omdat complexere maatschappelijke netwerken
ontstaan, moet de onzekerheid bij transacties worden beperkt door middel van
institutionele structuren. Het kan bij die structuren gaan om bijvoorbeeld een
systeem van eigendomsrechten, wettelijke regels waaraan contracten moeten
voldoen, of een juridisch apparaat voor rechtshandhaving. De opkomst van
onpersoonlijke regels en contracten stimuleert de opkomst van de staat. Om
produktie en handel efficiënt te kunnen laten plaatsvinden, is de rechtshandhaven-
de staat nodig.
  De opkomst van de staat betekent dat de macht om naleving van regels af te
dwingen ongelijk wordt verdeeld. Individuen of groepen met een grote macht
kunnen proberen de staat in hun voordeel te laten werken. Als de verhoudingen
in de maatschappij of de externe situatie veranderen, kunnen de regels worden
aangepast. Maar in de praktijk gaat dat meestal geleidelijk (North, 1987, pp. 420-
421).
  North is van mening dat het op de juiste tijd beschikbaar zijn van passende
instituties en staatsvormen, een belangrijke bijdrage levert aan de economische
groei van een gebied (North, 1987, p. 422). Hij stelt echter tevens vast dat de
staat dikwijls niet zorgt voor een zodanige structuur van eigendomsrechten, dat de
in een bepaald gebied maximaal haalbare produktie ook werkelijk wordt gereali-
seerd (North, 1979, pp. 256-257; zie ook Furubotn en Pejovich, 1974, p. 6 en
Eggertsson, 1990, pp. 319-320).49



eventueel op instigatie van belangengroepen, proberen bepaalde veranderingen van eigen-
domsrechten te forceren. En door bijvoorbeeld goedkeuring te verlenen of te onthouden
aan bepaalde nieuwe organisatievormen die door individuen of organisaties zijn ontwik-
keld, stuurt een overheid de ontwikkeling van de eigendomsrechten en de samenleving
(Campbell en Lindberg, 1990,pp. 636-642).

       De gedachten van North vertonen hier bepaalde overeenkomsten met de zoge-50

naamde contingentietheorie voor de sturing van organisaties. In die theorie wordt gesteld,
dat het systeem van planning en beheersing van een organisatie mede dient te worden
bepaald door de specifieke factoren die in een bepaalde situatie een rol spelen, zoals de
technologie en de omgeving van de organisatie (zie bijvoorbeeld Emmanuel, Otley en
Merchant, 1991, pp. 57-66; Otley, 1995, pp. 51-52).
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  Om te komen tot aanvaardbare transactiekosten is een passende structuur van
eigendomsrechten nodig. De regelgeving in de samenleving bepaalt mede de
bereidheid van individuen, zich in te zetten voor technische ontwikkeling en
economische groei. De juiste instituties en staatsvorm zullen op de lange termijn
de ontwikkeling van de economie positief beïnvloeden (zie North, 1987, p. 422,
1990, pp. 95-96 en pp. 103-112). Daarbij wijst North er overigens op dat ook
niet-economische factoren, zoals menselijke motivatie, meningen en ideologieën,
een rol kunnen spelen bij de vormgeving van instituties en meer in het algemeen
de samenleving (North, 1990, p. 111). Als een systeem door individuen als
inefficiënt wordt ervaren, kan het voortbestaan ervan worden bedreigd doordat
deze individuen op zoek gaan naar alternatieven.
  North stelt dat organisaties - dat wil zeggen bepaalde contractvormen - zich, om
efficiënt te blijven en dus te overleven, moeten aanpassen aan veranderende
omstandigheden. Ook de staat en de bijbehorende instituties zullen moeten
worden aangepast aan veranderingen in de externe omgeving.50

  Uitgaande van de denkbeelden van North zou de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties kunnen worden opgevat als de reactie van de staat - en meer
algemeen overheden - op veranderingen. In hoofdstuk II van deze studie werd al
aangegeven dat de rol van de overheid in de twintigste eeuw sterk groeide, onder
meer vanwege de aanzienlijke externe effecten van particulier handelen (zoals
groeiende steden, sterke milieuvervuiling en verkeerscongestie) en de wens de
economische ontwikkeling stabieler te laten verlopen. Dit leidde tot een groeiende
omvang van de overheid en veranderingen in aard en complexiteit van de taken.
Daarnaast wordt de overheid steeds geconfronteerd met veranderingen in voor-
keuren en meningen van inwoners van een land. Er ontstond bijvoorbeeld twijfel
over de efficiëntie van grootschalige en complexe overheidsorganisaties. De staat
en de bijbehorende instituties zullen voortdurend moeten worden aangepast aan
dergelijke veranderingen in de externe omgeving, zo geeft North aan.
  In de loop van de jaren zeventig en tachtig ontstond geleidelijk meer twijfel
omtrent de efficiëntie en effectiviteit van overheidsorganisaties, zo werd al
aangegeven. De overheid werd te regulerend, te groot en te complex gevonden.
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De interne en externe verzelfstandiging kunnen aldus worden gezien als nieuwe
organisatievormen, waarmee de overheid probeert in te spelen op de veranderin-
gen in de externe omgeving.

III.3 Gemeenschappelijke aspecten in de neo-institutionele economische
theorieën

III.3.1 Inleiding

In de vorige paragraaf is een beknopte schets gegeven van de inhoud van diverse
neo-institutionele economische theorieën, van enkele specifieke aspecten erin en
van de bijdrage, die de diverse afzonderlijke theorieën kunnen leveren aan het
thema verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  In de nu voorliggende paragraaf wordt nagegaan welke aspecten in verschillende
van de beschouwde theorieën aan de orde komen. Op deze manier worden
eventuele overlappingen en gemeenschappelijke onderwerpen opgespoord en kan
de gezamenlijke kern van de neo-institutionele theorieën worden belicht. Juist ook
uit deze gezamenlijke aspecten kan naar voren komen, in hoeverre gesproken kan
worden over een brede stroming met belangrijke, gemeenschappelijke kenmerken,
dat wil zeggen in hoeverre werkelijk sprake is van "de" neo-institutionele econo-
mie (zie ook Knudsen, 1993, pp. 267-272; Scott, 1995, pp. 25-26; Lowndes,
1996, pp. 183-184; Rowlinson, 1997, pp. 22-24 en 45-46).
  Hieronder worden eerst de aspecten genoemd, die in meerdere van de beschouw-
de theorieën aan de orde komen. Vervolgens wordt in de afzonderlijke subpara-
grafen beknopt ingegaan op deze aspecten.
  Bij een beschouwing van de in paragraaf III.2 besproken neo-institutionele
theorieën kan worden vastgesteld, dat de navolgende thema's in meerdere
theorieën nadrukkelijk aan de orde worden gesteld:
- efficiëntie/overleven van organisaties;
- opportunisme, rationaliteit, individueel nut en eigenbelang;
- onzekerheid;
- (ontwikkelingen in) maatschappelijke en politieke randvoorwaarden;
- meet-, informatie- en transactiekosten.
  Het gaat bij de gezamenlijke thema's dus om veronderstellingen over onder-
werpen als het gedrag en de persoonlijke motivatie van mensen, de overleving
van een systeem of organisatie en de kosten die met het oog daarop dienen te
worden geminimaliseerd, de kennis omtrent de toekomst en om beperkingen en
invloeden vanuit de omgeving van de organisatie.
  In de navolgende subparagrafen worden deze thema's nader belicht. Op de
problemen die kunnen optreden bij het meten van de in de diverse theorieën
gehanteerde kostenbegrippen, wordt in paragraaf III.4 afzonderlijk ingegaan.

III.3.2 Efficiëntie en het overleven van organisaties



       Terzijde kan hier worden opgemerkt, dat het begrip efficiëntie op uiteenlopende51

wijzes wordt gedefinieerd. Diverse auteurs reserveren het begrip allocatief efficiënt voor
uitsluitend de Pareto-optimale situatie, dat wil zeggen de situatie waarin de produktie-
middelen en gerealiseerde produktie zodanig zijn verdeeld, dat niemand zijn welvaart kan
vergroten zonder dat dit leidt tot een vermindering van de welvaart van anderen. Zo kan
ook het begrip kostenefficiënt voorbehouden blijven aan uitsluitend die situatie (de
"eindsituatie"), waarin het niet mogelijk is om met een bepaalde hoeveelheid produktie-
middelen meer outputs voort te brengen (of een hoeveelheid outputs met een hogere
geldelijke waarde). Dergelijke invullingen van het begrip efficiëntie zouden gezien kunnen
worden als een normatieve benadering, waarin uitsluitend de optimale situatie wordt
aangeduid als efficiënt. Die optimale situatie is de norm. Daartegenover staat de invulling
van het begrip efficiëntie, zoals die ook in deze studie wordt gehanteerd. Deze invulling
zou aangeduid kunnen worden als een beschrijvende benadering, omdat het uitsluitend
gaat om een weergave van de verhouding tussen de inzet van bepaalde produktiemiddelen
en de welvaart, resp. de beschikbare inputs en outputs (zie bijvoorbeeld Leibenstein,
1966; Bouma, 1982, p. 34 en p. 59; Emmanuel c.s., 1991, pp. 29-31; Rosen, 1993, pp.
81-82; Horngren c.s., 1994, p. 478; Ferguson en Ferguson, 1994, p. 15; zie voor een
technische bespreking van efficiëntiemaatstaven bijvoorbeeld Sudit, 1996, pp. 11-45). Ook
bij een beschrijvende benadering kunnen uiteraard normen met betrekking tot de efficiëntie
worden gehanteerd, maar de norm hoeft dan geen betrekking te hebben op de optimale
situatie.
  Wordt een normatieve invulling gegeven aan de efficiëntie-begrippen, dan kan er strikt
genomen uitsluitend sprake zijn van wèl of niet efficiënt en niet van meer of minder effi-
ciënt. Overigens zal het vanwege bijvoorbeeld voortdurende veranderingen in technologie
en voorkeuren en meer algemeen het verschijnsel begrensde rationaliteit, in het algemeen
bij het hanteren van het normatieve kostenbegrip onmogelijk zijn, in de praktijk te bepalen
of de efficiënte situatie is bereikt.
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Een belangrijke basisveronderstelling in veel neo-institutionele theorieën is, dat
organisaties om te kunnen blijven bestaan streven naar efficiëntie. Op basis van
dit uitgangspunt kan vervolgens worden gedacht over de noodzakelijk geachte
veranderingen in de structuur van de organisatie. Die verandering in de vormge-
ving van de organisatie kan betekenen, dat wordt besloten een overheidsorgani-
satie intern of extern te verzelfstandigen.
  De welvaart zoals iemand die ervaart, is afhankelijk van de nutsfunctie van die
persoon. De allocatieve efficiëntie heeft betrekking op de inzet van produktie-
middelen in de samenleving. Een optimale allocatieve efficiëntie houdt in dat de
produktiemiddelen zodanig zijn ingezet, dat niemand in de samenleving zijn
welvaartspositie kan verbeteren, zonder de positie - dat wil zeggen het nut - van
een ander te verslechteren. Als die situatie is bereikt, is er sprake van een Pareto-
optimale uitkomst (zie onder meer Ferguson en Ferguson, 1994, p. 9 en 15;
Milgrom en Roberts, 1992, pp. 66-67). Binnen een organisatie gaat het om de
produktie- of kostenefficiëntie. Dit betreft de verhouding tussen de kosten van de
in het produktieproces ingezette produktiemiddelen en de waarde van de produk-
tie die voortvloeit uit het produktieproces (zie ook Künneke, 1991, pp. 33-35).51
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  Organisaties die niet efficiënt werken leveren te dure produkten af en zullen
daarom ten gevolge van concurrentie verdwijnen. Alchian geeft aan dat weliswaar
geen maximale efficiëntie (en winstgevendheid) hoeft te worden bereikt. Maar om
te overleven moet een organisatie wel resultaten behalen, die tenminste gelijk zijn
aan die van de concurrenten (Alchian, 1950, pp. 213-214).
  In sommige theorieën, zoals de theorie van de eigendomsrechten en de
agentschapstheorie, treden de gedachten omtrent de continuïteit van de organisatie
niet op de voorgrond. Het aanwezig geachte streven naar het voortbestaan van de
organisatie is in die gevallen meer een impliciete veronderstelling. Maar in de
agentschapstheorie gaat het er uiteraard wel om dat een zodanige organisatorische
opzet wordt gekozen, dat de organisatie niet in gevaar komt door problemen
vanwege informatie-asymmetrie en agentschapskosten.  
  In andere theorieën wordt nadrukkelijk ingegaan op het overleven van organi-
saties. Zo stelt Williamson dat een organisatie de besturingsstructuur (oftewel de
"governance structure") moet aanpassen als de transactiekosten te hoog zijn. Deze
aanpassing van de besturingsstructuur is nodig om de organisatie te laten overle-
ven. Al staat een niet-commerciële organisatie minder bloot aan de druk van de
markt, om op de lange duur te blijven bestaan moet ook zo'n organisatie streven
naar lage transactiekosten (Williamson, 1981, pp. 573-574).
  De informatieverzameling in organisaties is eveneens gericht op het overleven
van de organisatie. Enerzijds is informatieverzameling nodig om de onzekerheid
te beperken over bijvoorbeeld prijzen, afzetkanalen en grondstoffenleveranties.
Anderzijds is een efficiënte verwerking van informatie nodig om de organisatie te
laten overleven. Uit dat oogpunt kan, bijvoorbeeld bij een dreigende verstopping
van informatiekanalen, aanpassing van de organisatievorm nodig zijn (zie Arrow,
1984, pp. 185-191; Galbraith, 1977, pp. 49-52). 
  North besteedt in zijn theorieën over de staat veel aandacht aan de voorwaarden
voor het voortbestaan van een bepaald staatsbestel. Om op langere termijn te
kunnen overleven, moet een staat (algemener: een overheid) naar zijn mening
zorgen voor een in economische zin efficiënt systeem van eigendomsrechten (zie
North, 1979, pp. 256-257).
  Lage agentschaps- en transactiekosten of efficiënte informatiestructuren dragen
bij aan de overleving van een organisatie. Uitgaande van de noodzaak van een
efficiënte produktie, kunnen aanpassingen van organisatievormen en ook
verzelfstandiging, wellicht mede worden gezien als een uiting van het streven van
een organisatie om te overleven, dat wil zeggen als een uiting van het streven naar
continuïteit.

III.3.3 Individueel nut, eigenbelang en opportunisme

In de neo-institutionele theorieën worden diverse veronderstellingen geformuleerd
omtrent het menselijk gedrag.



       Dit aspect komt ook naar voren in de theorie op het gebied van de "public choice"52

(ook wel aangeduid als rationele, of economische keuzetheorie). Die theorie legt een sterke
nadruk op het bewust nastreven van individuele belangen, ook als het gaat om maatschap-
pelijk handelen en het doen van politieke keuzes (zie onder meer Hoogerwerf, 1991 en
1995, pp. 75-79; De Beus, 1994). Terzijde kan hier worden opgemerkt, dat Denters
(1987, pp. 183-209) in een onderzoek bij 342 Nederlandse gemeenten slechts beperkte
steun vond voor een door hem op basis van de "public choice"-benadering opgesteld
model omtrent de relatie tussen enerzijds de voorkeuren van kiezers en de invloed van
bepaalde politieke partijen en anderzijds de mate van overheidsregulering.
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  Op de bijdragen uit de informatie-economie na, gaan in feite alle beschouwde
neo-institutionele theorieën er (expliciet en soms meer impliciet) van uit, dat het
economisch handelen van individuen wordt bepaald door hun individuele nuts-
functie. Er is niet, zoals in de neoklassieke theorie, sprake van het anonieme
belang (en nut) van "de organisatie". Verondersteld wordt dat elk individu zijn of
haar eigen nut probeert te bevorderen. Iemand kan nut ontlenen aan geldelijke op-
brengsten van bepaalde handelingen, maar ook aan bijvoorbeeld vrije tijd, het
dienen van het algemeen belang of goede arbeidsomstandigheden voor zijn
ondergeschikten. Het nut kan dus worden bepaald door zowel materiële als niet-
materiële factoren.
  Niskanen gaat voor wat betreft het individuele nut uit van de neoklassieke
veronderstelling van nutsmaximalisatie (Niskanen, 1971, pp. 36-39). De overige
theorieën laten zich niet zozeer uit over maximalisatie van het nut, maar geven
slechts aan dat nut en eigenbelang belangrijke drijfveren zijn in het economisch
handelen. Dit betekent dat, als het gaat om verzelfstandiging van overheidsor-
ganisaties, volgens de neo-institutionele theorie een belangrijke rol is weggelegd
voor individuele motieven van de diverse betrokken partijen, zoals de kiezers,
politieke bestuurders en ambtelijke leidinggevenden en ondergeschikten. Min of
meer anonieme overheidsbelangen spelen slechts een rol, voorzover ze van
invloed zijn op het individuele nut van de diverse betrokkenen.52

  Zoals al eerder werd aangegeven, leidt Niskanen hieruit onder meer af dat
leidinggevenden binnen een niet op winst gerichte organisatie zullen streven naar
budgetmaximalisatie of een maximale dicretionaire beheerswinst. Het budget
wordt niet zozeer ingezet voor de efficiënte verwezenlijking van de doelstellingen
van de organisatie, maar (ook) voor diverse eigen belangen.
  Opportunisme is een aspect van het menselijk gedrag, dat in sommige theorieën
expliciet aan de orde komt. Soms wordt nadrukkelijk verondersteld, dat mensen
bij het dienen van hun eigen belangen zonodig gebruik zullen maken van list en
bedrog (Williamson, 1985, p. 30). In de agentschapstheorie is het opportunisme
een basisveronderstelling, die ertoe leidt dat een ondergeschikte (de agent)
probeert persoonlijk profijt te trekken van een informatievoorsprong, die hij heeft
ten opzichte van zijn superieur (de principaal). Ook in de theorie van de eigen-
domsrechten en door Niskanen (en in feite ook Wilson) wordt, meer impliciet,
uitgegaan van opportunistisch gedrag van mensen. Het nastreven van de eigen
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belangen staat in al deze theorieën voorop. Dit kan beteken dat, ondanks even-
tuele afspraken met de superieur, het eigenbelang van een individu bij zijn
handelen voorrang krijgt.
  Het rationele nastreven van eigen belangen leidt ertoe dat een agent soms niet
handelt in het belang van de principaal. Anderzijds geeft Niskanen (1971, pp. 41-
42) aan dat rationeel handelen tevens inhoudt dat bepaalde grenzen niet worden
overschreden, omdat de agent weet dat er dan een groot risico is dat de principaal
gaat ingrijpen. Zoals aangegeven bij de bespreking van de transactiekostentheorie,
neemt Williamson (1985, pp. 44-46) begrensd rationeel handelen als uitgangs-
punt. Bij begrensd rationeel handelen zal een individu in een bepaalde situatie wel
het beste alternatief kiezen dat hem bekend is. Maar omdat iemand niet alle
alternatieven kent, of in elk geval niet weet of hij ze allemaal kent, hoeft dat niet
het alternatief te zijn dat leidt tot het absoluut maximale nut.
  Wilson geeft aan dat individuele werknemers binnen een overheidsorganisatie er
veelal naar zullen streven, een zekere autonomie voor hun organisatie en in hun
werk te verwerven. Dit streven zal zich voordoen bij zowel leidinggevenden als
ondergeschikten. Autonomie houdt in, dat de organisatie een duidelijke identiteit
en een afgebakend werkterrein heeft, zonder al te gedetailleerde beperkingen en
concurrentie van andere organisaties. Volgens Wilson worden in een organisatie
autonomie en vrijheid van handelen wellicht meer gewaardeerd dan een zo groot
mogelijk budget (Wilson, 1989, pp. 179-185; zie ook Wilson 1968, pp. 10-11).
Ook bij Wilson bepaalt het individuele nut op deze wijze in sterke mate het
handelen van de organisatie.
  In de neo-institutionele economische theorieën is plaats voor opportunisme,
persoonlijk nut en eigenbelang. Veelal lijken de theorieën daarbij impliciet een
accent te leggen op de materiële aspecten van nut en eigenbelang. Dit betekent
dat, uitgaande van de neo-institutionele theorie, bij verzelfstandiging van over-
heidsorganisaties een belangrijke rol is weggelegd voor individuele, wellicht
vooral materiële motieven van de diverse betrokken partijen, zoals de verschil-
lende groepen van kiezers, politici, ambtelijke leidinggevenden, of onderge-
schikte ambtenaren. Al kunnen allerlei normen en waarden een rol spelen bij
economische beslissingen, de onpersoonlijke overheidsbelangen zijn volgens de
neo-institutionele theorie slechts van betekenis, voorzover ze van invloed zijn op
het individuele nut van een betrokkene.

III.3.4 Onzekerheid

Onzekerheid is een belangrijk begrip in diverse neo-institutionele theorieën.
Tussen begrensde rationaliteit, opportunisme en onzekerheid omtrent het mense-
lijk gedrag bestaat een onderlinge samenhang.
  Onder meer in de transactiekostentheorie krijgt de onzekerheid veel aandacht.
Williamson beschouwt onzekerheid, naast frequentie en specificiteit van activa,
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als een van de kenmerken van een transactie die bepaalt welke besturingsstructuur
wordt gekozen (Williamson, 1979, p. 239 en 254 en 1985, pp. 52-61). 
  Het gaat in de transactiekostentheorie om onzekerheid ten aanzien van de
toekomst. De omstandigheden waaronder een contract moet worden uitgevoerd
zijn onzeker. Zo kunnen de omstandigheden op de markt veranderen (er kan
bijvoorbeeld onverwachte schaarste aan grondstoffen ontstaan, of de concurrentie
kan toenemen). Tevens zijn er onzekerheden omtrent het menselijk handelen
(worden bijvoorbeeld gemaakte afspraken werkelijk nagekomen?). Naarmate een
contract betrekking heeft op een langere periode, zal de onzekerheid ten aanzien
van toekomstige ontwikkelingen toenemen. Er bestaat ook een relatie tussen de
onzekerheid en de mate waarin voor een bepaalde transactie gebruik wordt ge-
maakt van specifieke activa. Immers, hoe specifieker bijvoorbeeld de investe-
ringen in machines of menselijke kennis (dat wil zeggen, hoe moeilijker het is de
machines of kennis elders in te zetten), hoe kleiner de zekerheid dat de investe-
ringen op een of andere manier goed zullen worden benut.
  Binnen het brede terrein van de informatie-economie wordt eveneens nadruk-
kelijk aandacht besteed aan het aspect van de onzekerheid. Naarmate de onze-
kerheid toeneemt, bijvoorbeeld ten gevolge van grotere complexiteit van taken of
snelle veranderingen in de omgeving, moet een organisatie meer informatie
verzamelen en verwerken om goede beslissingen te kunnen nemen.
  De onzekerheid bevordert ook het ontstaan van informatie-asymmetrie en speelt
zo eveneens een rol in de agentschapstheorie (zie ook Alchian, 1950, p. 212). Als
er geen onzekerheid zou zijn, zou iedereen bij het nemen van beslissingen kunnen
beschikken over dezelfde informatie.
  De kosten die worden gemaakt om onzekerheid te beperken, kunnen worden
gezien als een vorm van transactiekosten. De transactiekosten kunnen ontstaan ten
gevolge van bijvoorbeeld het verzamelen van informatie over produkten en
producenten, het overleggen over en opstellen van contracten, of de coördinatie
van activiteiten binnen een organisatie.
  Bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties zou onzekerheid een rol kunnen
spelen. Het zou dan in de eerste plaats kunnen gaan om onzekerheden op de
afzetmarkt van de verzelfstandigde organisatie. Daarnaast zou het onzekerheden
kunnen betreffen ten aanzien van bijvoorbeeld door externe organisaties te
leveren specifieke goederen, gedrag van burgers en marktpartners en de mate
waarin in overheidsorganisaties efficiënt wordt gewerkt.

III.3.5 Maatschappelijke en politieke randvoorwaarden

In de neo-institutionele theorie wordt, ter verklaring van het menselijk handelen
en de in een samenleving bestaande regelgeving, een sterke nadruk gelegd op
aspecten als materieel eigenbelang en het streven naar efficiëntie. Sommige neo-
institutionele theoretici geven echter aan, dat bij de ontwikkeling van de instituties
niet uitsluitend overwegingen van economische efficiëntie een rol hoeven te



       Zoals al eerder werd aangegeven, benadrukt Bromley (1989, p. 32) dat het ant-53

woord op de vraag welke werkwijze efficiënt is, steeds afhankelijk is van de institutionele
structuur in een bepaalde samenleving. Die institutionele structuur hangt mede samen met
maatschappelijke waarden en collectieve handelingen in die samenleving.

72

spelen. Ook meer algemene maatschappelijke en politieke overwegingen en de
ontwikkeling hierin, kunnen van belang zijn. Het gaat in dit verband vooral om
de vraag, of ervan wordt uitgegaan dat het economisch handelen uitsluitend is
gebaseerd op economische drijfveren, of dat ook andere motieven een rol kunnen
spelen.
  McKean, een van de theoretici op het gebied van de eigendomsrechten, bena-
drukt dat een verandering in eigendomsrechten vooral zal leiden tot grotere
efficiëntie, als werknemers zelf kunnen profiteren van de hogere opbrengsten. Hij
accentueert het eigenbelang en materiële drijfveren (McKean, 1972, pp. 179-
186). Ook van bijvoorbeeld Williamson mag worden gesteld, dat hij het aspect
van de economische efficiëntie als doorslaggevend beschouwt.
  Andere auteurs leggen minder nadruk op de economische efficiëntie. Demsetz
geeft aan, dat veranderingen in eigendomsrechten het gevolg zijn van onder meer
geleidelijke veranderingen in de maatschappelijke normen en waarden. Bij de aan-
passingen van de eigendomsrechten zullen veelal de economische aspecten, zoals
een grotere efficiëntie, geen nadrukkelijke rol spelen. De levensvatbaarheid op
lange termijn wordt echter wel mede bepaald door de mate, waarin de aanpassing-
en aansluiten bij bijvoorbeeld belangrijke veranderingen in technologie of
marktomstandigheden (Demsetz, 1967, p. 34). Ook North is van mening dat
veranderingen in maatschappelijke waarden, zoals veranderingen in de ideologie,
een belangrijke factor zijn bij institutionele veranderingen (North, 1981, p. 57 en
1990, pp. 41-45).53

  De Alessi wijst erop dat op het oog inefficiënte organisatievormen langdurig
kunnen blijven bestaan, omdat individuen een voorkeur hebben voor die bepaalde
organisatievorm en bereid zijn een bijdrage te leveren aan de continuering ervan.
Ze offeren bijvoorbeeld een deel van hun vrij besteedbare koopkracht op, om de
organisatievorm in stand te houden. Zo kunnen individuen bereid zijn tijd en geld
te steken in een coöperatieve organisatie, waarvoor ze slechts een beperkt finan-
cieel rendement in ruil ontvangen, maar daarnaast veel "geestelijke voldoening".
Het is ook denkbaar dat een economisch gezien inefficiënte organisatievorm
gehandhaafd blijft, omdat er belangen mee worden gediend van degenen die
beschikken over veel politieke macht. De Alessi benadrukt dus dat ook indivi-
duele voorkeuren en de politieke realiteit in de samenleving een rol spelen (De
Alessi, 1980, p. 5).
  Wilson en Niskanen leggen meer de nadruk op de eisen die vanuit de samenle-
ving en de politiek worden gesteld aan het functioneren van met name over-
heidsorganisaties. Zij geven aan dat er diverse theoretische en praktische overwe-
gingen zijn, die ertoe kunnen leiden dat overheidsorganisaties minder efficiënt
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werken dan particuliere organisaties. Zoals al naar voren kwam, doelt Wilson
hierbij op zaken als de veelal mindere mate van concreetheid (en daardoor minder
goede meetbaarheid) van overheidsprodukten, het ontbreken van concurrentie en
het moeten werken met meerdere doelstellingen (Wilson, 1989, p. 169, pp. 280-
286 en pp. 301-303). Politieke en maatschappelijke doelstellingen stellen dus
randvoorwaarden aan het functioneren van overheidsorganisaties. Het zo efficiënt
mogelijk handelen staat hierbij niet steeds op de voorgrond. Ook rechtvaardig-
heid, of gelijke behandeling van burgers, zijn belangrijk bij het overheidshande-
len. 
  Niskanen geeft aan dat de bureaucraat niet uitsluitend oog kan hebben voor
budgetmaximalisatie of vergroting van de discretionaire beheerswinst. Een
overheidsorganisatie zal in elk geval een produktie moeten leveren, die enigszins
overeen komt met de verwachtingen van bijvoorbeeld de politieke bestuurders.
Een organisatie die voortdurend meer belooft dan wordt waargemaakt, zal na
verloop van tijd een lagere bijdrage ontvangen (Niskanen, 1971, pp. 41-42). De
als principaal optredende overheid en politieke bestuurders zouden kunnen
overwegen zo'n organisatie te privatiseren, zodat de organisatie geheel verant-
woordelijk wordt voor de eigen inkomsten en uitgaven.
  Hoewel in de "kern" van de neo-institutionele economie een grote nadruk wordt
gelegd op overwegingen van eigenbelang en economische efficiëntie, geven
verschillende auteurs dus aan dat bij het economisch handelen ook een rol kan
zijn weggelegd voor individuele voorkeuren en maatschappelijke of politieke
overwegingen en randvoorwaarden. Bij verzelfstandiging van overheidsorganisa-
ties zouden dergelijke aspecten eveneens een rol kunnen spelen.

III.3.6 Meet-, informatie- en transactiekosten

De neo-institutionele theoretici geven in het algemeen nadrukkelijk aan dat
economisch handelen gepaard gaat met kosten. Het streven naar lagere kosten van
informatieverzameling en sturing van transacties, geeft in de neo-institutionele
economie veelal de impuls tot wijziging van de organisatievorm. De uiteen-
lopende neo-institutionele theorieën belichten verschillende soorten kosten, die
van doorslaggevende betekenis worden geacht voor een verandering in de organi-
satievorm. Er wordt gesproken over transactiekosten, agentschapskosten,
informatiekosten, de kosten van wijziging van organisatievormen (waaronder
veranderingen in het politieke systeem), of de kosten van meting van externe
effecten en prestaties van een organisatie. De vraag is in hoeverre het hier
werkelijk gaat om verschillende kosten.
  Williamson onderscheidt in de transactiekosten drie componenten, te weten:
- kosten verbonden aan het zoeken van een tegenpartij waarmee een contract

wordt afgesloten;
- kosten verbonden aan het opstellen van een contract;



       Ook de kosten van "bonding", waarbij het gaat om bijvoorbeeld de kosten die een54

agent maakt om in de richting van de principaal zijn "goede wil" te tonen, zouden tenmin-
ste gedeeltelijk gezien kunnen worden als transactiekosten. Dit geldt niet voor het "residual
loss", dat dus wèl een - weliswaar niet in omvang te bepalen - specifiek kostenonderdeel
is van de agentschapskosten.

       Zie voor een meer uitvoerige beschouwing over de betekenis van de meet-,55

informatie- en transactiekosten in de verschillende theorieën en de meetbaarheid van deze
kosten: Ter Bogt, 1994a, pp. 125-133.
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- kosten die partijen maken om de afhandeling van het contract te bewaken
(dat wil zeggen: te bewerkstelligen dat de andere partij zich gedraagt
overeenkomstig de afspraken in het contract).

  Hoge transactiekosten zullen ontstaan als veel gebruik wordt gemaakt van
specifieke activa, de onzekerheid groot is en de desbetreffende transactie zich
vaak voordoet (Williamson, 1979, pp. 253-254). Deze drie verschijnselen kunnen
leiden tot zo hoge transactiekosten dat het efficiënt is de transactie niet te laten
verlopen via de markt, maar te laten plaatsvinden binnen een organisatie (zie ook
Coase, 1937, pp. 390-392). Als is vastgesteld dat een bepaalde transactie het
voordeligst kan plaatsvinden binnen een organisatie, moet vervolgens voor deze
organisatie de efficiëntste organisatievorm worden gekozen.
  Bij transacties via de markt of transacties binnen een organisatie kunnen op
diverse manieren meet-, informatie- en transactiekosten ontstaan. Het gaat hier
respectievelijk om bijvoorbeeld:
- de kosten van meting van de prestaties van een organisatie;
- de kosten van verwerving van informatie over produkten, concurrenten of

het eigen produktieproces;
- de kosten die gemoeid zijn met het verzamelen van de informatie ten

behoeve van transacties, de kosten van het opstellen van contracten en de
kosten van het toezicht op naleving van contracten, of de kosten van het
voor interne sturing van een organisatie benodigde overleg.

  Ondanks gedeeltelijke verschillen in het karakter van deze drie kostenposten, is
het bij een enigszins ruime interpretatie wellicht gerechtvaardigd de meet- en
informatiekosten uiteindelijk te beschouwen als onderdelen van de transactiekos-
ten. In alle gevallen gaat het om kosten die worden gemaakt ten behoeve van de
sturing van transacties. Ook de agentschapskosten vallen gedeeltelijk samen met
de transactiekosten. Want als het bijvoorbeeld gaat om de kosten van overleg
tussen een principaal en agent, of de kosten van het opstellen en naleven van een
contract, kan worden gesproken over kosten van "monitoring". Maar dergelijke
kosten kunnen evenzeer worden gezien als transactiekosten.  Uitgaande van deze54

enigszins ruime interpretatie, is in diverse van de in het voorgaande aan de orde
gestelde neo-institutionele theorieën een rol weggelegd voor het begrip transactie-
kosten. In sommige gevallen wordt daarbij rechtstreeks gewerkt met het begrip
transactiekosten, soms ook gaat het om een meer impliciet gebruik.55



       In de praktijk zou de meetbaarheid van prestaties een belangrijk aspect kunnen zijn56

bij de verzelfstandiging van overheidsorganisaties (zie ook Wilson, 1989, pp. 352-353 en
364; Hofstede, 1981). Als de prestaties van een organisatie niet-kwantificeerbaar
zijn, bemoeilijkt dat de sturing op afstand vanuit de moederorganisatie; er zou dan
gekozen kunnen worden voor een meer direct toezicht.
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  De tot de transactiekosten te rekenen kosten spelen bij diverse auteurs een rol ter
verklaring van veranderingen in instituties en organisatievormen. Transactie-
kosten kunnen bijvoorbeeld van belang zijn als het gaat om:
- activiteiten op het vlak van interne coördinatie van een organisatie, zoals

toezicht houden of verzameling van informatie over prestaties en produk-
tieprocessen (zie ook Barzel, 1982, pp. 41-42 en Williamson, 1985, pp. 80-
81);

- verandering van economische systemen - met een wijziging in eigendoms-
rechten - en daartoe te vormen politieke meerderheden (zie ook Shepsle en
Weingast, 1981, p. 515; North, 1990, pp. 51-53 en Eggertsson, 1990, p.
79);

- externe effecten en collectieve goederen, waarbij de (transactie-)kosten van
een individuele vaststelling van deze effecten of van het genot van het goed
zo hoog zijn, dat het efficiënter is dat de overheid overgaat tot uitvaardi-
ging van bepaalde regels, of tot overheidseigendom en financiering uit de
algemene middelen (zie bijvoorbeeld Coase, 1960, pp. 15-19 en 43-44;
Cheung, 1970, pp. 27-30 en Borcherding, 1977, p. 52).

  Het streven naar lagere kosten van sturing en coördinatie zou een rol kunnen
spelen bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Het werken met relatief
zelfstandige eenheden kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat tussen de leiding van de
overkoepelende organisatie en de verzelfstandigde eenheid minder gedetailleerd
overleg nodig is over de door de organisatie-eenheid te ondernemen activiteiten.
Misschien kan tevens worden volstaan met een minder detaillistische informatie-
uitwisseling.
  Concluderend mag worden gesteld dat vele van de in de diverse theorieën
onderscheiden kosten die samenhangen met de sturing en coördinatie van een
organisatie, elkaar in aanzienlijke mate overlappen en kunnen worden gevat onder
het ruime begrip transactiekosten.
  Soms is een goede meting van prestaties moeilijk, of leidt meting tot hoge
kosten.  Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om vage produkten. Volgens56

Barzel (1982, pp. 41-42) zullen de verschillende stadia van een produktieproces
binnen één organisatie plaatsvinden als de produktie moeilijk is te meten. In
paragraaf III.4 wordt nader ingegaan op de vraag, in hoeverre het mogelijk is de
diverse in de neo-institutionele economie gehanteerde kosten te meten.



       Variabelen die meetbaar zijn, kunnen een verschillend niveau van meetbaarheid57

hebben. Afhankelijk van de informatie die getallen geven en de bewerkingen die erop
kunnen worden toegepast (in meer alledaags taalgebruik: afhankelijk van de mate van
meetbaarheid), kan een indeling in vier typen meetschalen worden gehanteerd. Onder-
staand volgen de vier meetschalen zoals die kunnen worden onderscheiden (zie bijvoor-
beeld Zwart, 1984, pp. 59-61; Bouma, 1982, pp. 71-77).
- Nominale schaal: de getallen fungeren hier in feite als "labels".
- Ordinale schaal: de volgens deze schaal gemeten getallen geven niet slechts een

classificatie weer, maar tevens een rangorde of volgorde.
- Intervalschaal: de getallen geven niet alleen een classificatie en rangorde weer,

maar de intervallen (de afstanden) tussen de getallen bieden ook een weergave van
de omvang van de verschillen tussen de objecten.

- Ratioschaal: bij de volgens deze schaal gemeten getallen is niet slechts sprake van
classificatie, rangordening en gelijke intervallen, maar tevens van een "echt"
nulpunt, oftewel een natuurlijk nulpunt.

  Meting volgens een interval- en ratioschaal leidt tot kwantitatieve gegevens, terwijl
meting volgens een nominale of een ordinale schaal leidt tot kwalitatieve gegevens. In het
spraakgebruik wordt met meten meestal gedoeld op een ratioschaal, maar in feite betreft
het hier dus een specifieke vorm van meten.
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III.4 De meetbaarheid van de kostenbegrippen in de neo-institutionele
theorie

In de neo-institutionele theorieën wordt op verscheidene plaatsen ingegaan op de
agentschapskosten en vooral op de transactiekosten of kosten die daartoe kunnen
worden gerekend. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op enkele problemen
die in de praktijk kunnen optreden bij de meting van de diverse kostenbegrippen
die in de neo-institutionele economische theorie worden gehanteerd. De meetbaar-
heid van de diverse kosten bepaalt mede de mate waarin het mogelijk is de op
basis van de neo-institutionele theorie gedane uitspraken over de rol van bepaalde
kosten bij veranderingen in organisatievormen, te toetsen aan de hand van
waarnemingen uit de praktijk. De in het voorgaande behandelde auteurs schenken
in het algemeen weinig aandacht aan de problemen die kunnen bestaan rond de
meting van deze kosten.
  Meting van kosten hoeft overigens niet gelijk te staan aan kwantificering van
kosten. Ook op kwalitatieve wijze kunnen uitspraken worden gedaan omtrent de
hoogte van kostenposten.  Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde kosten onmeet-57

baar zijn, bijvoorbeeld omdat niet te bepalen is welke onderdelen precies deel
uitmaken van die kosten, of omdat niet te ontwarren overlappingen optreden met
andere soorten kosten. In zo'n geval moet bijvoorbeeld worden volstaan met een
verbale beschrijving (dan wel: meting volgens een zogenaamde nominale schaal)
van de kosten en de hierin verwachte ontwikkeling.
  De neo-institutionele theorieën geven aan, dat de keuze van de organisatievorm
bepaald moet worden op basis van een afweging van de diverse onderdelen van de
totale produktie-, transactie- en agentschapskosten bij elke organisatievorm. Maar



       Overigens bestaat ook onzekerheid over de in theorie te verwachten ontwikkeling58

in de totale agentschapskosten. In theorie mag bijvoorbeeld worden verwacht dat na ver-
zelfstandiging de kosten van "monitoring" bij de principaal zullen dalen, omdat zijn toe-
zicht minder gedetailleerd is. Maar het is niet duidelijk, hoe het gaat met de kosten van
monitoring bij de verzelfstandigde organisatie. Weliswaar behoeft minder of geen infor-
matie te worden verstrekt aan de voormalige principaal. Maar als na verzelfstandiging
meer "voor de markt" wordt gewerkt, kan bijvoorbeeld een beter en duurder kostprijssys-
teem nodig zijn. Daarnaast wordt in de verzelfstandigde organisatie, zeker in de beginperi-
ode, misschien voorkeur gegeven aan een strakke en uitvoerige interne planning. Per saldo
zou dat kunnen leiden tot hogere totale kosten van monitoring.
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de diverse componenten van transactie- en agentschapskosten zijn niet of moeilijk
te bepalen, mede ten gevolge van het feit dat ze elkaar gedeeltelijk overlappen,
zoals in paragraaf III.3.6 al werd aangegeven. Bovendien hebben veranderingen
in de besturingsstructuur - met gevolgen voor de omvang van de transactie- en
agentschapskosten - ook invloed op de hoogte van de produktiekosten.
  Een volledige meting van de agentschapskosten lijkt in het algemeen niet moge-
lijk, zelfs niet als wordt afgezien van het onderdeel "resterend verlies", dat mag
worden beschouwd als per definitie onmeetbaar.  De precieze kosten van "moni-58

toring" en "bonding" laten zich evenmin gemakkelijk bepalen (zie ook Neelen,
1993, pp. 72-76). Het probleem is vooral, dat het moeilijk is voor een bepaalde
organisatievorm vast te stellen welke kosten wèl en welke níet tot bijvoorbeeld de
kosten van toezicht houden (monitoring) behoren. Bepaalde onderdelen van de
agentschapkosten zijn waarschijnlijk wel vast te stellen. Maar de totale agent-
schapskosten die samenhangen met bepaalde organisatievormen laten zich wellicht
beter omschrijven in institutionele, kwalitatieve termen (zie Jensen, 1983, pp.
332-334).
  Ook de totale transactiekosten zijn waarschijnlijk in de praktijk moeilijk vast te
stellen. Het begrip omvat vele, zeer uiteenlopende en soms moeilijk te bepalen
aspecten, zoals de kosten van het definiëren van onzekerheden, kosten van het
onderhandelen over een contract en anticiperen op niet-naleving ervan en de
kosten van het dagelijkse overleg tussen chef en ondergeschikte. Dat maakt het
bijvoorbeeld moeilijk de totale transactiekosten van het sturen van interne
produktieprocessen te vergelijken met de totale kosten van sturing van transacties
via de markt (Demsetz, 1988, p. 149; zie ook Lane, 1993, p. 178). Een vergelij-
king van de verschillen in transactiekosten in een beperkt aantal situaties (een
"discrete analyse") is misschien beter realiseerbaar (zie ook Williamson, 1985,
p.22). Maar ook dan kan het moeilijk zijn om te bepalen welk deel van de
verandering in totale produktie-, agentschaps- en transactiekosten precies is toe te
schrijven aan het efficiënter verlopen van transacties. Bovendien worden bij zo'n
discrete analyse slechts de uiteindelijke evenwichtssituaties met elkaar vergeleken.
Er wordt dus geen rekening gehouden met de kosten van de overgang van de ene
naar de andere situatie (zie ook Bokkes, 1989, pp. 67-69).
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  De hoogte van de transactiekosten, e.d., vormt in de neo-institutionele theorieën
een impuls om te zoeken naar een andere organisatievorm, zoals verzelfstandiging
van een organisatie-eenheid. Er kan echter worden geconcludeerd dat een enigs-
zins volledige meting en vergelijking van de met de diverse kostenbegrippen
aangeduide kosten, in de praktijk moeilijk of onmogelijk is. Dat betekent overi-
gens niet dat het neo-institutionele kader op voorhand zonder praktisch belang is.
Ook een institutionele, kwalitatieve beschrijving van kosten en veranderingen,
waar mogelijk aangevuld met concrete gegevens, kan zinvol zijn en dienen als
basis voor de bepaling van de steun die de praktijk geeft aan de neo-institutionele
economie.

III.5 Het theoretisch raamwerk voor het verdere onderzoek: enkele stellingen
en hypothesen

III.5.1 Inleiding

In paragraaf III.3 is een overzicht gegeven van enkele aspecten die in meerdere
van de neo-institutionele (basis-)theorieën aan de orde komen. Gesteld zou kunnen
worden, dat die gemeenschappelijke aspecten ook de gezamenlijke basis van de
neo-institutionele economische theorie weergeven. Kenmerken van het menselijk
handelen waarvan wordt uitgegaan, zijn bijvoorbeeld eigenbelang, opportunisme
en onzekerheid. Een belangrijke gemeenschappelijke basis is ook dat omwille van
de continuïteit van de organisatie economische efficiëntie wordt nagestreefd,
waartoe het nodig is bepaalde kosten te minimaliseren, zoals de kosten van
transacties of informatieverzameling. Deze minimalisatie moet worden bereikt
door te kiezen voor de juiste organisatievorm. Een bepaalde organisatievorm, met
behulp waarvan een transactie of een andere economische handeling wordt uitge-
voerd en gestuurd, kan worden gezien als een institutie.
  In zekere zin is hiermee - in enkele lijnen en zeer sterk vereenvoudigd - de
algemene theoretische basis van de neo-institutionele economie geschetst. Bij een
confrontatie van de neo-institutionele theorieën met de in Nederland optredende
verzelfstandiging van overheidsorganisaties, moet dus ook nadrukkelijk op deze
gemeenschappelijke aspecten worden ingegaan. Daarnaast leggen de verschillende
theorieën en auteurs eigen accenten op bepaalde, specifieke aspecten.
  In paragraaf III.4 werd aangegeven dat meting van de in de neo-institutionele
theorieën gehanteerde kostenbegrippen in de praktijk moeilijk kan zijn. Desal-
niettemin dient bij toetsing van de neo-institutionele economische theorieën
aandacht te worden besteed aan de hoogte van deze kosten. Tevens dient nagegaan
te worden, of bepaalde kostenaspecten een rol hebben gespeeld bij het besluit tot
verzelfstandiging en in hoeverre ze zich toch laten kwantificeren.
  In de volgende paragraaf wordt in de vorm van enige stellingen en hypothesen
het theoretische raamwerk voor verzelfstandiging van overheidsorganisaties
gepresenteerd, zoals dat zich laat destilleren uit de diverse hier besproken neo-
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institutionele theorieën. Het gepresenteerde raamwerk mag niet worden gezien als
een theoretisch kader dat vanuit de neo-institutionele economie een consistente en
volkomen eenduidige, theoretische verklaring geeft voor de vraag, waarom en in
welke situaties overheidsorganisaties worden verzelfstandigd. Veeleer is gepro-
beerd in de stellingen en hypothesen juist die belangrijke aspecten naar voren te
laten komen, die het mogelijk maken een bepaalde theoretische uitspraak te doen
over het vraagstuk van de verzelfstandiging.
  Dit brede theoretische raamwerk wordt vervolgens geconfronteerd met de
praktijk van verzelfstandigde overheidsorganisaties in Nederland, waaronder de
bij verzelfstandiging gehanteerde argumenten en de effecten ervan. Op basis
daarvan wordt in hoofdstuk X de mate van steun voor de stellingen en hypothesen
bepaald. Daarbij komt in hoofdstuk X ook de vraag aan de orde, in hoeverre het
mogelijk is om op basis van de neo-institutionele economie te komen tot een
consistent theoretisch kader ter verklaring van de verzelfstandiging van overheids-
organisaties. 
  In dit onderzoek wordt niet ingegaan op de vraag, in hoeverre een bepaalde in
de praktijk opgetreden verzelfstandiging als een werkelijk ingrijpende en relevan-
te wijziging van instituties kan worden gezien.

III.5.2 Het onderscheid tussen stellingen en hypothesen

Voor wat betreft de in deze paragraaf geformuleerde stellingen en hypothesen kan
nog het volgende worden opgemerkt.
  Het lijkt zinvol om bij de in het voorgaande gepresenteerde theorieën een
onderscheid te maken tussen een "hoger", of macro-niveau en een "lager", of
micro-niveau. Deze hiërarchie is gebaseerd op het aggregatieniveau waarop de in
een theorie aangedragen gedachten betrekking hebben en daarmee op de reikwijd-
te ervan.
  Het macro-niveau betreft theorieën die de aandacht vooral richten op het niveau
van de samenleving als geheel. Het gaat hier om veranderingen in politieke en
economische opinies en machtsposities in een samenleving en de eruit
voortvloeiende veranderingen in het economisch stelsel, of de vormgeving van
staat en overheid. Bij politieke beslissingen omtrent verzelfstandiging kunnen
dergelijke aspecten belangrijk zijn. Bij de op dit hogere niveau te formuleren
hypothesen gaat het in feite om stellingen, opvattingen en argumenten, die vrij
abstract en daardoor (extra) moeilijk eenduidig te toetsen zijn. De vraag of wat in
deze hypothesen wordt gesteld ook werkelijk "waar" is, valt waarschijnlijk niet of
nauwelijks te beantwoorden. Waarschijnlijk kan slechts worden nagegaan, of
dergelijke opvattingen en argumenten in de praktijk bijvoorbeeld werden gehan-
teerd door bestuurders en in notities en rapporten, die voorafgaande aan de
verzelfstandiging van een bepaalde organisatie zijn opgesteld. Onder meer de
door North, Demsetz, Shepsle en Weingast en De Alessi naar voren gebrachte
denkbeelden, kunnen worden gerekend tot het macro-niveau. Overigens bevatten



       Zonder de bedoeling te hebben in deze voetnoot te vervallen in het noemen van veel59

interessant klinkende namen ("name dropping"; zie in dit verband bijvoorbeeld Huisman,
1996, pp. 235-236), worden hier ter verantwoording van de hypothesen belangrijke
bronnen vermeld op basis waarvan de met de nummers 1 t/m 15 aangeduide stellingen en
hypothesen zijn geformuleerd. Opgemerkt kan worden, dat het bij hypothese 14 en vooral
bij hypothese 15, gaat om een enigszins vrije en concrete uitwerking van de genoemde
literatuur. Stelling 1: Alchian, 1950, p. 214; Demsetz, 1967, p. 34; Davis en North,
1971, pp. 254-261; Niskanen, 1971, pp. 192-194; Migué en Bélanger, 1974, pp. 33-34;
Niskanen, 1975, pp. 618-619; Bromley, 1989, p. 31; Eggertsson, 1990, p. 55; zie ook
De Alessi, 1980. Stelling 2: McKean, 1972, p. 179; Jensen en Meckling, 1976, p. 311;
Jensen, 1983, p. 327. Stelling 3: North, 1981, p. 29; Wilson, 1989, pp. 359-360; North,
1990, pp. 128-129. Hypothese 4: Coase, 1960, pp. 17-18; Niskanen, 1971, pp. 216-218;
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ook de theorieën van sommige andere auteurs aspecten die in feite behoren tot het
macro-niveau. De hypothesen die betrekking hebben op het macro-niveau,
worden hier verder aangeduid als stellingen.
  Naast het macro-niveau is in de neo-institutionele theorieën een "lager" niveau
te onderscheiden, op basis waarvan meer specifieke hypothesen zijn te formule-
ren. Hier gaat het hoofdzakelijk om het niveau van de afzonderlijke organisatie.
Veranderingen op het macro-niveau - bijvoorbeeld een wijziging in de publieke
opinie, waardoor het accent verschuift van een "rechtvaardigheid bevorderende"
overheid naar een "efficiënte" overheid - kunnen van invloed zijn op de specifieke
aspecten die van belang worden geacht bij de sturing van individuele (overheids-
)organisaties. De specifieke factoren die een rol kunnen spelen binnen individuele
organisaties, komen aan de orde in de hypothesen op het micro-niveau. De
theorieën op micro-niveau gaan meer rechtstreeks in op de relatie tussen bepaalde
ontwikkelingen of verschijnselen in een organisatie en veranderingen in instituties
of de vormgeving van de organisatie. Soms geeft de theorie op micro-niveau
tevens een aanwijzing omtrent de van verzelfstandiging te verwachten effecten.
Met behulp van de micro-theorieën kan concreter worden ingegaan op de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties. Overigens is er niet altijd sprake van een
abrupte overgang tussen de hypothesen op macro- en micro-niveau. 
  Zoals blijkt uit de onderstaand geformuleerde hypothesen, kunnen aan de in het
voorgaande besproken neo-institutionele theorieën zowel argumenten vóór als
tegen verzelfstandiging worden ontleend. In die zin is er dus geen sprake van
hypothesen die allemaal in één richting wijzen.

III.5.3 Het raamwerk van stellingen en hypothesen

Op basis van een interpretatie van de in het voorgaande naar voren gebrachte
theorieën, kunnen nu de navolgende hypothesen omtrent verzelfstandiging van
overheidsorganisaties worden geformuleerd (zie ook Ter Bogt, 1994b, pp. 232-
234).  Bij de formulering van hypothesen is ervan uitgegaan, dat op voorhand59



Borcherding, 1977, p. 52; Eggertsson, 1990, p. 150 Hypothese 5: Galbraith, 1977, pp.
36-39 en 49-52; North, 1981, p. 29; Pratt en Zeckhauser, 1985, pp. 4-5; North, 1987,
pp. 420-422; Wilson, 1989, pp. 357-358; Eggertsson, 1990, p. 53. Hypothese 6: Arrow,
1984, pp. 136-141 en p. 195; Cheung, 1983, pp. 6-7. Hypothese 7: Arrow, 1984, pp.
142-143; Williamson, 1985, pp. 149-150; Williamson, 1990, pp. 265-266. Hypothese 8:
Williamson, 1979, pp. 239-242; Williamson, 1981, p. 555; Williamson, 1985, pp. 60-61
en 75-77. Hypothese 9: Niskanen, 1971, p. 20; Alchian en Demsetz, 1972, pp. 778-779;
Williamson, 1981, pp. 561-563; Barzel, 1982, pp. 41-42; Wilson, 1989, pp. 158-171 en
364. Hypothese 10: Williamson, 1985, pp. 47-49 en 61-63; Wilson, 1989, p. 352.
Hypothese 11: Niskanen, 1971, pp. 195-197 en 214-218; Niskanen, 1973, pp. 40-41;
Jensen en Meckling, 1976, pp. 328-329; Fama en Jensen, 1983, pp. 318-321; Wilson,
1989, pp. 352-353. Hypothese 12: Niskanen, 1973, pp. 37-41 en 54; Wilson, 1989, p.
352. Hypothese 13: Berle en Means, 1932, p. 343; McKean, 1972, p. 179; Wilson, 1989,
p. 349. Hypothese 14: Niskanen, 1971, pp. 201-209, Niskanen, 1973, p. 42; Williamson,
1985, pp. 279-284; Wilson, 1989, p. 357-359 en p. 364. Hypothese 15: Spicer en Ballew,
1983, p. 82; Williamson, 1985, pp. 148-153, 279-284 en 294-297; Wilson, 1989, pp.
348-349 en 352-353.
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zekere mogelijkheden gesignaleerd moesten worden tot operationalisering en tot
directe of indirecte meting van de in de hypothese gehanteerde begrippen (wat
bijvoorbeeld erg moeilijk zou kunnen zijn bij iets als het door Wilson genoemde
"streven naar autonomie"). Tevens is ernaar gestreefd om, ondanks de uitgebreide
theoretische achtergrond, het aantal in de praktijk te hanteren hypothesen enigs-
zins overzichtelijk te houden. In diverse gevallen zijn aan verschillende theorieën
aanknopingspunten ontleend, die met elkaar zijn gecombineerd tot één hypothese.
In sommige gevallen overlappen hypothesen elkaar voor een deel. Onderstaand
worden nu eerst drie algemene stellingen gepresenteerd.

1. Naarmate de economisch en politiek invloedrijke groepen in een samenle-
ving meer waarde (gaan) toekennen aan economische efficiëntie en vergro-
ting van de effectiviteit en economische efficiëntie van het overheidshande-
len, zal de neiging toenemen om de overheid zodanig te laten handelen, dat
volgens de betrokken groepen hieraan daadwerkelijk wordt bijgedragen;
uitgaande van een vrij sterk gecentraliseerde en qua omvang en takenpakket
sterk gegroeide overheid, waarin bijvoorbeeld de interne communicatie en
flexibiliteit onder druk zijn komen te staan, kan verzelfstandiging van
overheidsorganisaties worden gezien als een voortvloeisel van deze nei-
ging.

2. Naarmate een groter deel van de bij een overheidsorganisatie betrokken
personen op grond van persoonlijke (materiële) doelstellingen belang heeft
bij verzelfstandiging, zal de neiging tot verzelfstandiging van overheidsor-
ganisaties toenemen.

3. Naarmate het in sterkere mate gaat om taken die rechtstreeks de positie (de
"macht") van de betrokken overheid en de regelgeving in de samenleving



       Voor de goede orde kan hier worden opgemerkt dat stelling 3 enerzijds algemeen60

van aard is, maar anderzijds ook betrekking heeft op het specifieke organisatieniveau en
de in een organisatie geproduceerde produkten (zie ook paragraaf X.2).
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beïnvloeden, zal bij de betrokken partijen de neiging afnemen tot (externe)
verzelfstandiging van de desbetreffende overheidstaken.

  Behalve voor deze drie stellingen, dient het case-onderzoek ook informatie aan
te dragen op grond waarvan een oordeel kan worden gevormd over de mate van
steun voor de navolgende hypothesen.60

4. Naarmate het in sterkere mate gaat om collectieve goederen, of naarmate
het moeilijker is externe effecten van een activiteit te compenseren of te
beheersen via regels, subsidies of belastingen voor particuliere producenten
(waarbij de overheid kan optreden als afnemer), zal de neiging afnemen tot
(externe) verzelfstandiging van de overheidsorganisaties die zich bezighou-
den met die activiteiten.

5. Naarmate - ten gevolge van bijvoorbeeld groeiende complexiteit en omvang
van overheidstaken en snelle veranderingen in de externe omgeving van de
organisatie - in een overheid de informatieverschillen tussen principaal en
agent toenemen en de met interne sturing verbonden kosten van informa-
tiestromen en agentschaps- en transactiekosten stijgen ten opzichte van de
agentschaps-, informatie- en transactiekosten bij sturing via de markt, zal
bij de betrokken partijen de neiging tot (externe) verzelfstandiging van
overheidsorganisaties toenemen, waarbij de voormalige "overkoepelende"
overheid voortaan kan optreden als afnemer.

6. Naarmate het streven naar beperking van onzekerheid voor een overheid
leidt tot hogere kosten van verwerving van externe informatie die nodig is
om bepaalde essentiële taken te (doen) verrichten, wordt het economisch
gezien aantrekkelijker meer activiteiten in één organisatie samen te voegen
en neemt de neiging af tot verzelfstandiging van de organisatie-onderdelen
die zich bezighouden met de desbetreffende taken.

7. Naarmate een overheidsorganisatie bij de vervulling van haar taken meer
gebruik maakt van specifieke kennis of activa en meer specifieke produkten
produceert, neemt de neiging tot verzelfstandiging van de desbetreffende
organisatie af.

8. Naarmate het op grotere schaal produceren van een bepaald goed grotere
schaalvoordelen met zich brengt, neemt de neiging toe tot (externe) verzelf-
standiging van het organisatie-onderdeel dat zich bezighoudt met de
produktie van dat goed, ondanks het feit dat voor die produktie specifieke
kennis en activa benodigd zijn.
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9. Naarmate de activiteiten en de produktie van overheidsorganisaties en de
effecten van deze produktie beter meetbaar zijn, is het gemakkelijker een
prijs per eenheid produkt te bepalen (of eventueel een "eigen bijdrage" van
afnemers) en kan tegen lagere kosten een duidelijk en concreet contract
worden opgesteld tussen afnemer en leverancier en neemt de neiging toe tot
een sterke mate van verzelfstandiging van overheidsorganisaties.

10. Naarmate de goederen of diensten van een overheidsorganisatie door meer
bedrijven op de markt worden aangeboden, stijgt de concurrentie en de
druk tot verlaging van de kostprijs en neemt de neiging toe tot (externe)
verzelfstandiging van overheidsorganisaties.

De stellingen 1 t/m 3 en hypothesen 4 t/m 10 leggen een relatie tussen de mate
van aanwezigheid van een bepaald verschijnsel of kenmerk en de mate van
verzelfstandiging van een overheidsorganisatie. De hypothesen 11 t/m 15 hebben
betrekking op de effecten van verzelfstandiging, of op veranderingen die met de
verzelfstandiging optreden in bepaalde, voor de sturing relevante aspecten en
daarmee in het functioneren van de organisatie.

11. Naarmate de efficiëntie van een organisatie sterker wordt gestimuleerd door
de invloed van concurrentie op de markt in plaats van door hiërarchisch
toezicht (en naarmate er dus sprake is van verdergaande verzelfstandiging),
zal na verzelfstandiging van een overheidsorganisatie zowel binnen die
organisatie als in de (voormalige) overkoepelende overheid, een sterkere
daling optreden in de kosten van toezicht en algemene ondersteuning van
een organisatie ("overhead") en in de agentschapskosten, die voortvloeien
uit "monitoring" en "bonding".

12. Naarmate een overheidsorganisatie verdergaand wordt verzelfstandigd, zal
- tenzij de aanbieder monopolist blijft - de druk tot verlaging van de
kostprijs van produkten toenemen.

13. Naarmate:
- er meer mogelijkheden bestaan tot formulering van eenduidige

doelstellingen,
- de leidinggevenden meer mogelijkheden krijgen om bij hun mede-

werkers efficiënt gedrag te bewerkstelligen (bijvoorbeeld door
middel van de mogelijkheid van ontslag, het geven van beloningen
en herschikking van financiële middelen),

- de inkomsten van betrokkenen sterker afhankelijk kunnen worden
gemaakt van de behaalde resultaten, of de principalen na verzelf-
standiging meer mogelijkheden hebben eigendomsrechten en daar-
mee de voordelen van grotere efficiëntie te gebruiken voor indi-
viduele doeleinden,

zal na verzelfstandiging de efficiëntie van overheidsorganisaties sterker
toenemen.



       Gemakshalve zijn de vijftien stellingen en hypothesen nogmaals weergegeven in61

bijlage III.A. In de hoofdstukken VI, VII en VIII, waar de bevindingen bij de onderzochte
organisaties steeds worden geconfronteerd met het raamwerk van stellingen en hypothesen,
is de inhoud van de stellingen en hypothesen met slechts enkele trefwoorden aangegeven.
Voor de volledige tekst van de stelling of hypothese wordt dan verwezen naar onder meer
bijlage III.A.
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  Van de tot nu toe geformuleerde stellingen en hypothesen kan worden gesteld,
dat ze direct zijn gebaseerd op de neo-institutionele economische theorie en ermee
verwante auteurs. Hieraan wordt een tweetal hypothesen toegevoegd met betrek-
king tot de veranderingen, die bij verzelfstandiging optreden in het financieel-
economisch management. Deze hypothesen, op de theoretische achtergrond
waarvan in hoofdstuk IV nog nader wordt ingegaan, vloeien minder direct voort
uit de neo-institutionele economische theorie. Het gaat echter wel om conse-
quenties van verzelfstandiging, die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering van
een organisatie. Als verzelfstandiging moet leiden tot een grotere economische
efficiëntie, zal die waarschijnlijk mede gerealiseerd moeten worden met behulp
van veranderingen in het financieel-economisch management (zie ook Gordon en
Narayanan, 1984, pp. 42-43).
  Het onderzoek naar de veranderingen in het financieel-economisch management
bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties, zal vooral exploratief van aard
zijn. De uitspraken die op basis van de theorie hieromtrent gedaan kunnen
worden, zijn niet erg specifiek, zoals ook blijkt uit het vrij algemene karakter van
de hypothesen 14 en 15.

14. Naarmate een organisatie verdergaand wordt verzelfstandigd - waarbij de
(voormalige) overkoepelende overheid blijft optreden als afnemer van of
belanghebbende bij de produkten van de organisatie -, zal de management
control vanuit de (voormalige) overkoepelende overheid zich sterker
richten op uitsluitend de voor deze (voormalige) overkoepelende overheid
essentiële uitkomsten van het produktieproces van de verzelfstandigde
organisatie, waarbij de verzelfstandigde organisatie ook in sterkere mate
wordt afgerekend op de prestaties (en de prijs ervan) die zijn geleverd ten
aanzien van deze essentiële uitkomsten.

15. Naarmate een overheidsorganisatie verdergaand wordt verzelfstandigd,
zullen ook verdergaande veranderingen optreden in diverse elementen die
bepalend zijn voor de financieel-economische levensvatbaarheid van die
organisatie, in die zin dat meer aandacht zal worden gegeven aan het
financieel management en de gehanteerde accountinginstrumenten, zoals
kostprijzen, budgettering en prestatiemeting.

  In totaliteit zijn er dus drie algemene stellingen en twaalf hypothesen geformu-
leerd (zie ook bijlage III.A).  Op basis van de gepresenteerde theorieën is een61
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groter aantal, meer gedetailleerde en specifieke hypothesen te formuleren (zie ook
Ter Bogt, 1994a, pp. 118-121). Uit een oogpunt van uitvoerbaarheid van de case-
studies en vanwege het onderscheidend vermogen van elke afzonderlijke stel-
ling/hypothese (het contrast tussen de hypothesen), verdient het echter de voor-
keur het totale aantal te beperken tot de hier geformuleerde vijftien stellingen en
hypothesen. Dit is temeer het geval omdat hiermee, zij het op sterk ingedikte
wijze, een voldoende weergave lijkt te zijn gegeven van de voor dit onderzoek
relevante kern van de gepresenteerde theorieën.
  In hoofdstuk X wordt aangegeven, in hoeverre de in het kader van deze studie
onderzochte gevallen van verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorgani-
saties, steun bieden aan de hier geformuleerde stellingen en hypothesen. 

III.5.4 Ter afsluiting

Uit het voorgaande komt naar voren, dat de neo-institutionele economie diverse
aanknopingspunten biedt voor de formulering van hypothesen omtrent verzelf-
standiging van overheidsorganisaties. Wellicht is het van belang hierbij voor ogen
te houden, dat de theorieën van Niskanen en Wilson vooral betrekking hebben op
uitvoerende organisaties en niet of nauwelijks op beleidsbepalende instanties (zie
ook Dunleavy, 1992, pp. 239-241).
  De neo-institutionele economie ziet in het streven naar economische efficiëntie
een belangrijke verklaring voor het aanpassen van organisatievormen. Door
organisatiestructuren te wijzigen kan efficiënter worden gewerkt en kan de
continuïteit van de organisatie beter worden gewaarborgd. Naast, of in combinatie
met aanpassingen van de organisatiestructuren, kunnen ook andere middelen
worden gehanteerd om de efficiëntie te vergroten en de levensvatbaarheid van de
organisatie te versterken.
  Gezien de aard van de nu geformuleerde hypothesen zal het duidelijk zijn dat het
- in elk geval in dit stadium - niet zinvol is, om te streven naar een formele,
statistische toetsing ervan. Dit temeer omdat de formulering van een causale rela-
tie in een hypothese niet impliceert, dat er ook sprake is van kwantitatief meetbare
relatie. De in de hypothesen gehanteerde wijze van formuleren "Naarmate
verschijnsel A groter wordt, wordt verschijnsel B kleiner (of groter)" betekent dus
niet, dat de gehanteerde variabelen ook kwantitatief meetbaar zijn. Soms zal
volstaan moeten worden met een kwalitatieve beoordeling ("meting") van de
relatie tussen de variabelen. 
  Dit betekent dat het praktijkonderzoek er vooral op gericht moet zijn, aan de
hand van een analyse van enkele gevallen van verzelfstandiging na te gaan, of een
zekere ondersteuning wordt gevonden voor de stellingen en hypothesen. Het nu
opgestelde theoretische raamwerk wijst in de richting van case-onderzoek als te
hanteren methode voor het praktijkonderzoek.
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In hoofdstuk V komen enkele methodologische aspecten van het verrichten van
case-onderzoek nader aan de orde. Zoals al werd aangegeven, is het praktijk-
onderzoek niet enkel gericht op het bepalen van de steun voor het neo-institu-
tionele raamwerk. Het gaat er tevens om een beeld te krijgen van de veranderin-
gen, die bij verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorganisaties optreden in
het financieel-economisch management.
  Daarom wordt in hoofdstuk IV eerst ingegaan op enkele organisatie-economi-
sche overwegingen, die kunnen leiden tot het veranderen van de wijze van
management control van een organisatie. Het financieel-economisch management
is een element binnen de management control, dat veelal samen met de organisa-
tiestructuur verandert. Behalve op het brede begrip management control wordt in
hoofdstuk IV dan ook ingegaan op aspecten van het financieel en economisch
management, die bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties veranderingen
zouden kunnen ondergaan. Daarmee wordt nader richting gegeven aan de aspec-
ten, die aan de orde komen in het onderzoek van enkele praktijkgevallen van
verzelfstandiging.


